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No ano de 2018 houve um empenho do grupo de 
pesquisa Religiosidade Pan-amazônica  para que 
se fortalecesse a investigação e os debates em 

torno de como se processam as convivências e experi-
ências religiosas da região amazônica.
 Particularmente, meus  estudos da História 
da Igreja da Amazônia tem permitido orientar traba-
lhos  de graduação e pós-graduação. Nas últimas três 
décadas, tenho participado de variados eventos na-
cionais e internacionais e coordenado pesquisas sobre 
a  História da Igreja, entretanto, tornou-se relevante 
dar um salto organizativo para a construção de um 
diálogo com as Ciências da Religião, a Antropologia, a 
Sociologia, a Medicina, a Geografia, a Economia, a Te-
ologia e a Filosofia para tratar da problemática da reli-
gião e suas crenças.
 Assim, pensou-se em um evento de nome, um 
tanto confuso, porém, denso o suficiente para atrair 
estudiosos da questão, denominado de I Simpósio de 
debates polissêmicos: religiosidade nas marés,  cam-
pos,  cidades e florestas amazônicas, que pretendia 
abarcar as dimensões nos muitos territórios que con-
figuram a pan-amazônia, entretanto, por fins de clare-
za e objetividade, ele acabou sendo batizado de I Sim-
pósio Internacional de Religiosidade Panamazônicas1.
 O simpósio era necessário para compreender 
as diferentes propostas de investigação sobre religio-

1 https://religiosidadespanama.wixsite.com/website-1?fbclid=IwAR-
1-AV_1_mZL3Eg41A9Nqf32Ok4ZD655EQOESGwNcFA_zs_D8v3s3JMBaRQ

APRESENTAÇÃO
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sidade, e foi realizado entre os dias 15 e 17 de maio de 
2019, tendo na programação três conferências, me-
sas-redondas, grupos de trabalhos e painéis compos-
tos por diversos pesquisadores.
 A Universidade Federal do Pará (UFPA) contri-
buiu com o maior número de pesquisadores até por 
sediar o evento, porém, colegas de outras instituições 
enriqueceram sobremaneira a qualidade da discussão, 
sendo importante nomeá-las aqui: Universidade do 
Estado do Pará (UEPA), Faculdade Católica de Belém 
(FACBEL), Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOE-
PA), Faculdades Integradas Brasil Amazônia (FIBRA), 
Universidade Federal Grande Dourados (UFGD), Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universi-
dade do Estado do Maranhão (UEMA), Instituto Betel e 
Universidade de Coimbra, todas compartilharam seus 
resultados de pesquisa.
 Justo no dia de início do simpósio houve uma 
paralisação de servidores públicos federais e demais 
categorias por melhores condições de trabalho, entre-
tanto, esta concorrência não desanimou aos já com-
prometidos. Agradece-se a todos pela participação, 
com a qual se retribui com a edição deste e-book reu-
nindo uma série de textos.
 O tempo presente cobra o enfrentamento das 
questões a respeito das relações de  conflito e  tensão 
entre os credos instituídos, tanto quanto a incorpo-
ração e assimilação das culturas religiosas no corpo 
das sociedades humanas. A esse respeito, as noções de 
interação na cultura e não de recusa ou sobreposição 
são um poderoso instrumento de decodificação, como 
assinala Nathan Watchel.
 No Rio de Janeiro, no ano de 2017, os casos de 
ataques aos lugares de culto de matriz africana, 10% 
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deles, são oriundos de evangélicos traficantes, porém, 
os outros 90% sugerem uma intolerância bem mais 
larga e profunda. As denúncias registradas entre 2015 
e 2017 assinalam uma manifestação a cada 15 horas. 
Desde 15 de maio de 1997 existe a Lei Federal n. 9.459, 
tornando crime a discriminação religiosa. No entanto, 
se vê uma escalada dessa violência. O ocaso do sagrado 
devido à diminuição da frequência aos ritos e práticas 
religiosas no Ocidente cristão contrasta com a experi-
mentação de novas formas religiosas dos anos 1990. 
 Contudo, assiste-se ao retorno do sagrado, não 
apenas das novas experiências religiosas, mas tam-
bém na revitalização dos antigos sistemas de crenças 
instituídos. Há um mosaico no campo religioso que 
precisa ser estudado no  território da pan-amazônia. 
Maria Clara Bingemer se refere às novas experiências 
religiosas com o “totalmente outro” como uma essên-
cia da natureza humana em sua relação para receber a 
presença do sagrado.
 Essa ideia de que a razão e o homem moderno 
proferiram uma racionalização do sagrado acabaram 
por eliminar o próprio significado de sacralidade. En-
rique Dussel faz uma inovação metodológica ao con-
siderar a condição de sujeito americano e suas vivên-
cias religiosas, iluminando perspectivas originais de 
conceber a diversidade do campo religioso. O sagrado 
continua a invadir tantos territórios, sob diferentes 
armaduras, promove campanhas ousadas de fé para 
confirmar sua verdade, embora o faça  utilizando co-
nhecidas táticas de guerra para alcançar seu intento.
 O caráter múltiplo e plural encontrado nas 
formas e expressões das diversas experiências reli-
giosas na região amazônica revela-se como uma sea-
ra profícua à análise e reflexão. Propor-lhes qualquer 
tipo  de trajetória no tempo-espaço significa tomar 
para si o compromisso de dar inteligibilidade a múlti-
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plos processos de rupturas, reorganizações e hibrida-
ções ocorridas dentro e fora dos campos sensoriais de 
suas manifestações religiosas.
 Desta forma, a  presente  coletânea percor-
reu uma gama diversificada de explicações e compre-
ensões, pretendendo alcançar desta maneira dialógi-
ca as contribuições científicas que se debruçam sobre 
a trama da abordagem complexa a decodificar as ex-
periências religiosas da pan-amazônia. Nesse sentido, 
o uso de muitos conceitos e categorias surgiram, re-
alçando ou não os elos, fronteiras e fluxos existentes 
entre as áreas destas ciências ligadas às instituições 
pan-amazônicas.  Esta reunião propiciou aproximar 
distintas perspectivas  para manter em meta de sus-
tentação  de um  rizoma de pesquisadores e suas pro-
duções para além dos domínios de suas próprias insti-
tuições.
 Pretende-se ainda contribuir para formação 
humanística, fomentando  discussões sobre  tolerân-
cia, sobretudo, religiosa, em meio às sociedades  glo-
bais e plurais contemporâneas  de Estados multicul-
turais, lidando com a questão da diversidade entre as 
religiões, criando espaços institucionais para a mani-
festação dos dissensos e das convergências nessa esfe-
ra, reconhecendo a legitimidade manifesta de expres-
sões de diferentes crenças e/ou cosmovisões.
 Se é fato que há um amplo processo difusor de 
culturas religiosas em nosso tempo, também é evi-
dente que as relações de mútua compreensão não 
estão inscritas no cerne destas doutrinas religiosas. 
Por este viés, as iniciativas teórico-metodológicas 
elaboradas no âmbito acadêmico demonstram pos-
sibilidades de superação das características essen-
cialistas, tão comuns quando as próprias religiões 
tentaram realizar investigações sobre o tema das 
religiosidades. 
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 Desta maneira, consideram-se os muitos dos 
caráteres sincréticos entre as diversas manifestações 
religiosas inseridas nas regiões pan-amazônicas con-
temporâneas, tomando-as  ricas intervenções trans-
disciplinares. Esta amplitude analítica justifica-se 
diante da variabilidade que as fontes possibilitam em 
uma análise das relações e experiências entre os sujei-
tos em seus marcos de tempos-espaços-contextos.
 Nesse sentido, os textos aqui publicados apre-
sentam toda essa variedade de olhares: novos movi-
mentos religiosos adotam a prática semelhante da 
impostação das mãos ao evocar o sagrado.  Essa é uma 
possível síntese apontada por minha pesquisa quan-
do junto cristãos e cultos orientais sob o signo da cura 
material e espiritual.
 Já as visitas pastorais de Dom Frei Caetano 
Brandão para vigiar como era vivenciada a religiosi-
dade e a moralidade na Amazônia colonial foi a inves-
tigação de Auxiliomar Ugarte.
 Jarovia, Rajopo, Roiokorê: Cremos, praticamos, 
convivemos, texto de Almires Machado, evoca como os 
significados de experiência e convivências religiosas 
são exercitados no cotidiano.
 Sacacas, ramadas e esmolações: crenças e práticas 
religiosas em comunidades quilombolas no Oeste do Pará, 
de Karl Heinz Arenz, atualiza os intercursos religiosos 
no território de uma população tradicional. Integran-
do este eixo tem-se também o artigo Evangelização no 
Guainía colombiano: a autonomia dos indígenas Curri-
pacos-Baniwa e a negociação do sagrado, o caso da Sofía 
Müller, de Andrés Sierra, apresentando como no terri-
tório colombiano o contato entre a religiosidade cris-
tã e a religiosidade indígena conformou aquela convi-
vência religiosa.
 Os artigos São João e Maria Madalena no pin-
cel de Domenico De Ângelis: santos penitentes e reforma 
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católica do Pará no final do Império, de Silvio Ferreira 
Rodrigues, e Miguel e as almas do purgatório: imagens 
de porções no Grão-Pará Imperial, de Aldrin Figueiredo, 
fazem uma etnografia densa da arte romanizadora na 
Amazônia, trazendo à luz conceitos, métodos e técni-
cas da modernidade no trânsito entre artistas e a hie-
rarquia da Igreja.
 Em Família de Cristo: processos de desquite (Be-
lém, 1916-1930), de Ipojucan Campos, coloca-se em 
evidência, na aurora da República, a questão do desfa-
zer das famílias diante da moral e da justiça.
 Por fim, Da ausência à presença de Deus nos pre-
âmbulos das Cartas Magnas da República brasileira: a 
questão da laicidade nas constituições de 1891 e 1988, 
de Ivo Silva, mobiliza a categoria de laicidade para re-
velar as relações entre aproximações e distanciamen-
tos entre Estado e Religião.
 Destarte, este livro é um esforço coletivo de 
demonstrar a atividade do grupo de pesquisa e suas 
relações nacionais e internacionais com o estudo das 
religiões pan-amazônicas. Aproveita-se para agrade-
cer à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), por ter financiado a realização 
do evento, bem como a publicação deste e-book graças 
ao seu edital de 2019.

Fernando Arthur de Freitas Neves
Líder do Grupo de Pesquisa 

Religiosidades Pan-Amazônicas
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Fernando Arthur de Freitas Neves1

Ao tratar dos novos movimentos religiosos, a 
Sociologia da Religião buscou reconhecer a 
composição de uma série de eclosões e o surgi-

mento de um conjunto de práticas e conceitos para 
compreender como se manifestam os agenciamentos 
nos eventos religiosos articulados em uma determina-
da tipologia. Elisa Rodrigues2 oferece sua reflexão sobre 
o significado dos novos movimentos religiosos impac-
tando o chamado campo religioso, tanto quanto os pos-
síveis porquês dessas formulações elaboradas entre os 
estudiosos desta temática, particularmente, no que diz 
respeito ao fenômeno do neopentecostalismo e como 
eles estruturam as categorias de autonomia e liberdade 
e suas relações com o espaço privado e público. Quanto 
a este último aspecto, a autora observa a referência ao 
que ela denomina de espaço privado e espaço público a 
partir da interpretação de Habermas, descrevendo um 
conjunto de forças que estão no mesmo espaço correndo 
pela audiência. Salienta-se ser relevante perceber nesta 
conjuntura, um momento de encontro entre diferentes 
e similares convivências e experiências religiosas que 
atravessam continuamente os próprios parâmetros no 
qual está circunscrito o campo religioso. Sem dúvida, 
existem tensões e conflitos abertos em determinadas 
situações, porém não é o escopo da presente discussão.  
1 Dr. em História, PPGHIS/IFCH/UFPA, líder do Grupo de Pesquisa Religio-
sidades Pan-Amazônicas.
2 RODRIGUES, E. Numen: revista de estudos e pesquisa da religião, Juiz de 
Fora, v. 12, n. 1 e 2, p. 45-58, 2009.

NOVOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS:
O SAGRADO EM QUESTÃO
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 Desde os trabalhos de Weber foi consagrada a 
noção de desencantamento do mundo enquanto im-
põe-se o espaço da racionalização contra o élan do 
sagrado, subtraindo desse último sua capacidade de 
reprodução. Flávio Perucci revê essa interpretação ao 
dissociar a proposição de Weber com o fim do sagra-
do, demonstrando a reconfiguração das experiências 
religiosas no espaço público para lidar com a própria 
condição de concorrência feita por outras instituições 
sociais3. Com efeito, o objeto de culto e suas experiên-
cias deixam de ser simplesmente apropriados pelas 
condições ditadas pela força da tradição, em conta-
to com a subjetividade do sujeito, para converter-se 
também em um espaço de concorrência com a oferta 
de bens simbólicos, reconhecidos sob a terminologia 
Novos Movimentos Religiosos. Existe também uma 
concorrência para apropriar-se da marca Nova Movi-
mentos Religiosos (NMR). Parece claro no campo do 
Cristianismo que o neopentecostalismo e a renovação 
carismática são aqueles mais atentos em mobilizar a 
categoria do novo. Suas propostas dizem estar fun-
dadas na experimentação da essência dessa condição 
nova, embora elas estejam carregadas de experiências 
passadas. A todo instante querem atestar as ligações 
com os processos antigos de reavivamento, imposi-
ção de mãos, repouso no espírito, prática de falar em 
línguas, transes e da realização imediata dos mila-
gres. A realização dos milagres! Essa é também em si 
mesma uma inovação quando torna evidente a per-
cepção do milagre não apenas como incidental ou 
sublimação da intervenção do sobrenatural. Os pro-
ponentes dessa experiência religiosa querem trans-
formá-lo em um ato recorrente do maravilhoso que 
se faz cotidiano.
3 PIERUCCI, A.F. Reencantamento e dessecularização: a propósito do auto-
engano em sociologia da religião. Novos Estudos CEBRAP, v. 49, p. 99-117, 
1997a.



16

 Banhar-se em práticas antigas é o arquétipo 
para aqueles desejosos de se encontrarem na expec-
tativa de partilhar o contato com o extraordinário 
em suas vidas. Se a racionalização da modernida-
de parecia ter expulsado o sagrado do cotidiano, os 
novos movimentos religiosos estão fincando sua 
permanência no século, enquanto descredenciam o 
ocaso da religião.
 As experiências apresentadas como filosofa 
de vida ou renovação espiritual recobrem uma série 
de exercícios de bem-estar, mescladas com propos-
tas religiosas propriamente originais, migrando do 
Oriente para o Ocidente desde, pelo menos, 1930, tais 
como o Seicho-no-ie ou os Hare Krishna, nem sempre 
tratadas com o peso devido no campo religioso. As 
religiões orientais também assumiram sua própria 
forma e conteúdo neste campo de novos movimentos 
como se pode identificar pelos caminhos traçados no 
Brasil. Outras sofreram remodelações, como a Igreja 
Messiânica. Nascidas no corpo objetivo sob o signo da 
religião, algumas delas ainda postulam manter essa 
condição e, em algum momento, tenderam a se ma-
nifestar mais próximas às noções de um movimento 
filosófico ou como uma arte, entretanto, sem denegar 
o caráter específico de uma religião devido à expecta-
tiva de encontrar-se com o totalmente outro, guiado 
por uma teologia.
 Os católicos encontraram sua própria noção 
de novo entre os muitos conflitos surgidos no seio do 
pós-II Guerra Mundial. Se as teologias liberais já anun-
ciavam a necessidade de algum acerto da Igreja com o 
século, nem por isso a hierarquia católica se demons-
trava apta para fazer concessões mais explícitas à mo-
dernidade. Desde a Rerum Novarum, emitida pelo Papa 
Leão XIII, quando foi proclamado um modelo próprio 
de organização social da Igreja para se opor às violên-
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cias empreendidas pelo capitalismo, ou de outro lado, 
das denúncias pautadas pelo socialismo, cuja ameaça 
à religião tornou-se um tormento, a hierarquia cató-
lica empenha-se por tornar viva a mensagem católica 
no conforto espiritual e material.
 Inicialmente retratado como um vazio da alma, 
alguns católicos passaram a partilhar as orações nos 
cenáculos pentecostais dentre as igrejas protestantes. 
Incorporaram as experiências do chamado repouso 
no Espírito Santo, oportunidade na qual aprenderam 
uma larga escola das manifestações do Espírito San-
to no cotidiano, realizando atos benfazejos contra to-
dos os males. Do demônio, reencontraram o medo de 
suas intervenções e sua capacidade para atrapalhar o 
relacionamento maravilhoso entre Deus e os fiéis. Re-
side na manifestação do Espírito Santo um caráter de 
inovação, aquele que até então havia sido a figura com 
menos prestígio na Trindade, ao lado de Deus pai de 
Jesus Cristo, doravante se torna o principal agente na 
restauração ordem cósmica4.
 Nesse sentido, o texto Batismo de Fogo: experi-
ência da Renovação Carismática Católica abrange um 
estudo sobre como este segmento se articulou na 
diocese do Pará para ter assegurado o seu modo de 
ser igreja junto a outros já presentes no catolicismo. 
Outros modos de “ser igreja” tais como o catolicismo 
popular, o catolicismo tradicional, o catolicismo libe-
ral ou o catolicismo diocesano já conviviam com suas 
experiências abraçados pela “supra identidade católi-
ca” desde o século XIX. Nos anos 1970 ganha bastante 
representatividade a inserção das Comunidades Ecle-
siais de Base (CEB’s), impulsionados pela Teologia da 
Libertação, outro modo de “ser igreja” que se enraizou 
4 Ver sobre como as relações de convivência e experiência religiosa do espí-
rito santo no catolicismo renovado. NEVES, F.A.F. Batismo de fogo: a expe-
riência da Renovação Carismática Católica. 1996. 182f. Dissertação (Mes-
trado em Planejamento do Desenvolvimento) – NAEA, UFPA, Belém, 1996.
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entre as formas de experimentar a religião. Apesar das 
muitas críticas provenientes da hierarquia conserva-
dora, ela sobreviveu e continua a ombrear com outras 
experiências do Catolicismo.
 Se há intensa concorrência do mercado simbó-
lico, como sugere Pierre Bordieu5, podem-se encontrar 
concorrências de diferentes formas de experimentar 
o sagrado dentro das religiões e mesmo dentro de 
cada templo. Do mesmo modo, capta-se a reunião de 
determinadas igrejas cristãs promovendo acordos po-
líticos e programáticos, como uma forma de extensão 
e consequência da interpretação sobre a presença do 
Sagrado na esfera da secularidade, como testemunha 
a Frente Parlamentar Evangélica, instituída desde a 
Constituinte de 1986 para defender os interesses des-
te segmento do campo religioso6.
 Em um processo de reação radical contra a mo-
dernidade, este segmento tem liderado a obstrução 
de maneiras diversas a quaisquer projetos cujo obje-
tivo possa fortalecer a secularização. Embora tenha 
havido algumas nuances quanto a absorção de uma 
pauta civilizatória de promoção de direitos, nem por 
isso deixou de pulsar, no núcleo dirigente desta fren-
te evangélica, a denúncia quanto à liberalidade dos 
costumes e a ausência da promoção da religião e da 
moral religiosa a partir do Estado. Particularmente 
desacreditando qualquer iniciativa no que se refere 
ao reconhecimento pleno da cidadania, à faculdade 
do aborto, união civil aos homossexuais, o direito de 
previdência aos casais homoafetivos, ao direito de 
adoção por esses casais e toda qualquer menção que 
possa reconhecer outros modelos de família. Estas 
proposições têm atraído parte expressiva da Igreja 
5 BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007.
6 FRESTON, P. l. Protestantes e política noW Brasil: da Constituinte ao im-
peachment. Campinas. 1993.  Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – IFCH, 
Unicamp, Campinas, 1993.
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Católica conservadora, aliados aos neopentecostais7 
para barrar legislações que assistam casais homoafe-
tivos ou de promoção da mulher.
 Ser contra a modernidade tornou-se caracterís-
tico deste processo de recusa em conviver com o dife-
rente. A expressão novo vem adquirindo cada vez mais 
significados antigos. Renovai-vos é outra expressão a 
mobilizar o sentido e o significado de trazer o passado 
para ser revivido no presente. É uma das atualizações 
das experiências religiosas e de igrejas. Exatamente 
por estarem tão distantes no tempo e no espaço dessas 
experiências é que os Novos Movimentos Religiosos 
podem apresentar-se como se novas fossem as práti-
cas e seus significados.
 Exercitar uma determinada compreensão de 
mundo voltado para era do encantamento, do milagre 
e da superação dos dramas materiais mais comuns 
pela intervenção do sobrenatural tem sido uma rea-
lidade a desafiar estudiosos de diferentes disciplinas. 
Cecília Mariz, ao discutir carisma e a emergência dos 
NMR e sociais, sinaliza o quanto a crise das institui-
ções religiosas tradicionais tem se caracterizado em 
nossa contemporaneidade8.
 É de chamar atenção a perda crescente de fiéis da-
queles que em décadas anteriores se identificavam como 
católicos no espaço ocidental confirmando uma tendên-
cia do século passado; enquanto hoje em África e Ásia ob-
serva-se uma expansão da Igreja conforme um relatório 
de 2011 da organização Cristianismo Global, ou seja, se há 
algum crescimento do Catolicismo, ele se revela em ou-
tras paragens, outras culturas, concorrendo com as ma-
nifestações religiosas tradicionais próprias do Oriente.

7 DE SOUZA, S. D. Política religiosa e religião política: os evangélicos e o uso 
político do sexo. Estudos de religião, v. 27, n. 1, p. 177-201, 2013.
8 MARIZ, C. Instituições tradicionais e movimentos emergentes. In: USAR-
SKI, F.; PASSOS, J.D. (Org.). Compêndio de Ciência da Religião. 1. ed. São 
Paulo: Paulinas/Paulus, 2013. p. 301-312.
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 O sinal foi invertido no que diz respeito à mi-
gração de crenças religiosas orientais para o Ocidente, 
fica evidenciada uma expansão do Cristianismo en-
volvendo católicos, protestantes históricos e neopen-
tecostais, tendo criado um alargamento da concorrên-
cia para assegurar a reprodução de sua fé nessas terras 
novas vivenciadas como ato de missão. A existência 
de muitas expressões religiosas no mundo contempo-
râneo pode ser resultado de um profundo desconforto 
com a negação da manifestação do maravilhoso e do 
estranhamento. Contudo, talvez seja apressado rela-
cionar o processo de globalização como o responsável 
pela intensificação do fenômeno religioso. Se assim 
fosse, o processo de conquista da América teria ense-
jado a multiplicação de religiões nascidas a partir do 
contato. Desse modo, acho prudente contrapor a no-
ção de que a expansão política e econômica do siste-
ma produtor de mercadorias seja capaz de funcionar 
como vetor de um subproduto como a religião ou no-
vos movimentos religiosos.
 Dentre as características no processo de globa-
lização tem sido enfatizada a liberdade realizada para 
circulação de capitais, de mercadorias e de pessoas, no 
entanto, pouco se tem considerado sobre o processo 
de circulação de ideias, na conformação de uma série 
de práticas para a atração de atos benfazejos, graças a 
um ethos capaz de organizar uma relação mais harmo-
niosa entre o sujeito e o cosmos.
 Em suma, comunidades e sujeitos não preci-
sam necessariamente abandonar sua religião para ex-
perimentarem determinadas práticas elaboradas em 
outras religiões. É possível tomar de empréstimo, em 
parte ou por completo, um rito e sua liturgia dentro de 
um contexto próprio do qual se é inserido. À guisa de 
exemplo, o ato de mãos postadas, imposição de mãos 
ou empostadas, realizando orações, hoje se encontra 
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em uma plêiade de religiões e filosofias de vida, como 
se pode perceber no movimento Reiki, no Movimen-
to Arte Mahikari, na Renovação Carismática Católica 
(RCC), nos cultos neopentecostais e, mais recente-
mente, nos cultos pentecostais.

Foto 1 - Representação da aplicação da terapia de 
impostação das mãos.

Foto: Carol Morena9 

 Segundo os praticantes do Reiki, este exercí-
cio tangencia relações entre religião e prática tera-
pêutica ao adotar a imposição de mãos como parte 
integradora de uma terapia cujo resultado esperado 
é obtenção da cura. Os praticantes negam definiti-
vamente a qualidade de religião para o Reiki devido 
à ausência da noção de salvação, porém, estão satis-
feitos em perceber a presença de Deus como ener-
gia a circular por todo universo, seja em sua forma 
material ou imaterial. Suas práticas são vivenciadas 
9 https://site.medicina.ufmg.br/inicial/terapias-complementares-do-sus-reiki/
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em espaços específicos, no entanto, sem atribuir a 
esses, necessariamente, a condição de sagrado10.
 Dentre os novos movimentos religiosos orien-
tais modernos, existe um corpo já representativo in-
titulado Arte Mahikari. A prática da imposição das 
mãos é parte constitutiva da experiência de cura pela 
intercessão divina, seus praticantes também recusam 
qualquer associação como se fosse uma mera religião, 
preferindo identificar a sintonização de energia por 
esta prática11. Eles reconhecem a referência a lugares 
sagrados como apropriados para celebrar seus rituais 
e, de modo a complementar isso, também fizeram a 
absorção do culto dos antepassados, conservando na 
habitação dos adeptos, um nicho, o butsudan, no qual 
estão guardadas estelas com as inscrições da árvore 
genealógica, com oferendas feitas em seu favor.
 Surgida a partir da década de 1950, luz verda-
deira, surgida no Japão, significado para Mahikari, 
credita na energia espiritual os valores terapêuticos 
para circulação desta energia. A mão converte-se no 
veículo para fazer esta energia irradiar através da sua 
imposição, pelas quais se propaga um processo de pu-
rificação. Para efetuar a imposição das mãos é neces-
sária a realização de orações em japonês devido ao po-
der espiritual inerente a elas, caso houvesse traduções 
destas palavras, elas perderiam a eficiência de sua  ca-
pacidade de promoção plena da cura12. Pretendendo 
10 TEIXEIRA, N. B. Reiki: Religião ou prática terapêutica? Horizonte, Belo 
Horizonte, p. 142-156, dez. 2009. Disponível em: http://periodicos.pucmi-
nas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-5841.2009v7n15p142. 
Acesso em: 14 mai. 2019.
11 PEREIRA, R.A. Instituições ético-religiosas japonesas no Distrito Fede-
ral. In: HAYASHI, S. (Coord.). Centenário da imigração japonesa no Brasil 
e cinquentenário da presença nipo-brasileira em Brasília. Brasília: FE-
ANBRA, 2008
12 ALLERTON, S; ALLERTON, Y. Mahikari – an insight: a short study of 
(Sukyo) Mahikari culture. Disponível em: http://www.mahikariexposed.
com/mahikari.htm#uniting. Acesso em: 14 mai. 2019. 
 ALLERTON, S. The tale of two shrines. Disponível em: http://www.mahi-



23

chegar a todos os lugares do mundo, tem marcante 
presença em todos os continentes, na Pan-Amazônia, 
está fortemente instalado no Brasil e na Colômbia.

Foto 2 - Exercício de impostação das mãos para 
prover bem estar em quem recebe a energia.

Fonte: https://www.alepa.pa.gov.br/noticiadep/829/104.
(Foto de divulgação.)

 Escolha racional tem sido um arquétipo para 
indicar recursos para interpretação econômica da re-
ligião. O trabalho de Berger13 esteve na dianteira ao 
propor um modelo de concorrência para interpretação 
dos processos religiosos ante à secularização crescen-
te na modernidade; ou ainda a interpretação de teo-
ria de campo ao relacionar fundamentos econômicos 
ocultos de fenômenos culturais, como sustenta Bor-

kariexposed.com/suza.htm Acesso em: 14 mai. 2019.
13 BERGER, P.L. Dossel Sagrado: elementos para uma teoria sociológica da 
religião. São Paulo: Paulinas, 2004.
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dieu14. Jens Schlamalcher sugere como esses dois es-
tudiosos trouxeram para a análise da sociologia das 
religiões a relevância da esfera econômica ao perceber 
as relações entre ofertas e demandas simbólicas reve-
lando uma aspiração ativa na contemporaneidade15.
 Catroga aduz a categoria de autonomia como 
sendo a ferramenta por excelência da modernidade a 
orientar a eleição sobre experiência religiosa. Revisi-
tando o tema da secularização e laicização na contem-
poraneidade no Ocidente16, ele procura demonstrar 
como a racionalização moderna não excluiu as esco-
lhas sobre a convivência religiosa, antes confirmou o 
direito do indivíduo para decidir livremente sobre a 
religião a seguir. Arendt (1988) percebeu a importân-
cia da libertação das amarras da sociedade tradicional 
para ampliar o espectro do exercício da liberdade, sem 
com isso desconhecer a distância entre a libertação 
como pré-requisito fundante para efetiva exercitação 
da liberdade, por isso, a independência americana es-
merou-se para elevar a liberdade, enquanto a Revolu-
ção Francesa lutou para libertar-se da tradição17. Desse 
modo, é na centralidade do indivíduo sobre o qual se 
constituiu o projeto de civilização ocidental, reforçan-
do, portanto, a faculdade do indivíduo como agente 
autodeterminado para selecionar as ofertas religiosas 
dentre tantas outras no mercado simbólico.
 Já as instituições gozam de menor espaço para 
manobrar e absorver alterações de grande envergadu-
ra. A tendência à cristalização entre conteúdo e forma 
opera sob resiliência à mudança de princípios, estra-

14 BOURDIEU, P. Génesis y estructura del campo religioso. Relaciones – Es-
tudios de historia y sociedad, v. 27, n. 108, p. 29-83, 2006.
15 SCHLAMELCHER, J. Teorias econômicas no estudo da religião. In: Usarski, 
F.; DÉCIO, J. Compêndio de ciência da religião. São Paulo: Paulinas, 2013.
16 CATROGA, F. Entre deuses e césares: secularização, laicidade e religião 
civil, uma perspectiva histórica. Coimbra: Almedina, 2006.
17 ARENDT, H. Da Revolução. Brasília: Ática/UnB, 1988.
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tégias, métodos e procedimentos, estando mais afei-
ta em validar os modos rotineiros dos processos das 
organizações sociais e culturais. Diante de teses, valo-
res, liturgias e rituais reificados pela manutenção da 
permanência da esperança na renovação da teleologia 
atualizada pela fé, os sujeitos são conectados e esta-
belecem sua experimentação da oferta simbólica, em 
todo ou em parte, com as prescrições emanadas por 
aqueles responsáveis. Em geral, a hierarquia é o prin-
cipal agente em manter a tradição, compartilhando 
com outros mediadores a tarefa de manter coeso os 
adeptos da tradição. Em menor medida existe a elabo-
ração própria dos sujeitos quando vivenciam a experi-
ência religiosa dentro de seu raio de ação, mobilizando 
o domínio sobre o arsenal que compõe os parâmetros 
mentais e materiais consolidados na tradição. Por seu 
turno, a institucionalização responde ao aparecimen-
to do novo com a rejeição do todo, ou em parte, da pro-
posta de inovação, pois cabe a ela, em larga medida, fil-
trar os significados e sentidos propostos na inovação.
 Por deter poder material e simbólico na gestão 
das estruturas institucionalizadas, o próprio corpo 
dirigente entende ser sua exclusiva tarefa manifes-
tar seu juízo, cingido por parâmetros comprometidos 
com a reprodução vegetativa inerente dessa estrutu-
ra, alcançando por esta via a capacidade para elaborar 
respostas-padrão de rejeição, adaptação e/ou assimi-
lação para apartar-se da proposição do nicho original, 
devido ao componente real ou imaginário, percebido 
como ameaça à reprodução dessa instituição. Quan-
do a assimilação da inovação é pautada, instaura-se a 
luta pelo reconhecimento do caráter sagrado incluso.
 É preciso destacar a diferenciação entre o que é 
acessório e o que é essencial, não é possível desprezar a 
condição do Sagrado quando manifesto em termos de 
uma revelação. Isso significaria o descredenciamen-
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to do Sagrado quando e onde deseja manifestar-se, 
ou seja, no cotidiano da convivência e da experiência 
religiosa. Apresentar-se como inovação é o requisito 
constitutivo e sua ligação com a, às vezes, como, pedra 
angular do sagrado.
 Envolvendo sujeito e instituição no mesmo 
tecido social, conforma-se uma dialética entre a pre-
tensão do sujeito em exercitar sua subjetividade por 
meio da experimentação da inovação, enquanto os 
recursos de sanção para rejeitar as ameaças sobre a 
capacidade de reprodução orgânica da instituição são 
executados para barrar o engendramento do novo. 
Decerto, depara-se com a luta entre a objetivação do 
sujeito carente de saciar seu desejo de consumo sim-
bólico, ante o modus operandi da tradição e dos rituais 
para invalidar a possibilidade do estabelecimento do 
nexo existencial do sujeito querendo libertar-se da 
instituição ou, pelo menos, do poder e prestígio de 
mediação da hierarquia da instituição.
 Por meio desse corolário, a instituição religio-
sa resiste à adoção de novas expressões, compreen-
dendo desde sua concepção de mundo, até o rito mais 
elementar, exceto quando determinados filtros são 
capazes de reconhecer a eficácia na manutenção da 
reprodução do objetivo atualizado numa determinada 
convivência religiosa.
 Ao invés de representar necessariamente o su-
jeito religioso liberto da tradição ou a sujeito despro-
vido de afetação religiosa como um correspondente 
apto objetivamente para instituição religiosa, sugere-
-se representá-lo em movimento entre diferentes gra-
dações da condição de libertação no processo de afir-
mação do sujeito na modernidade, configurando a si 
próprio como autoferência para escolha do consumo 
da oferta simbólica, portanto, não parece satisfatória 
a noção de atrelar in totum o sujeito ao domínio da ins-
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tituição, bem como identificar o modo como se reali-
za essa autonomia possa ser desvinculada da cultura 
na qual o sujeito foi erigido. Isto significa perceber 
uma margem relativa para o exercício da autonomia, 
devidamente temperada pelo conjunto de contatos 
estabelecidos durante o processo contínuo de autofa-
zimento do sujeito em permanente perturbação com 
as ofertas simbólicas.
 Quando à ideia de modernidade tornou-se refe-
rência diante das transformações culturais operadas 
para denunciar os limites da tradição e do antigo regi-
me, conforme estava estabelecido no hemisfério oci-
dental, assim, cada vez mais houve uma intensificação 
da modernidade com projeto político de moderniza-
ção, colocando na categoria dos processos, conjuntu-
ras e eventos, a atualização da produção histórica de 
emancipação do sujeito nas mais diferentes esferas, 
como indicou Habermas18. Logo, pode-se tomar de 
empréstimo esta construção para representar o dile-
ma da emancipação do sujeito frente às tradições, no-
tadamente frente à tradição religiosa que encapsula o 
sujeito, deixando pouca margem de intervenção para 
adoção criativa autoemancipadora para sua libertação 
na expectativa de vivenciar a experiência religiosa.
 Perseverando para manter a tradição cultural 
alicerçada nos valores orientais, os imigrantes que 
trouxeram do Japão a expressão religiosa Seicho-no-ie, 
só conseguiram efetivamente desprender-se do espí-
rito de seita quando tomaram a população local como 
fonte de abastecimento e integração na qualidade de 
novos fiéis, por meio da desobstrução dos impedimen-
tos à frequência e adesão deles à cosmovisão e seus ri-
tos19.
18 HABERMAS, J. Le Discours Philosophique de Ia Modernité. Paris: ed. 
Gallimard, 1988.
19 DE ALBUQUERQUE, L. M. B. Dominós da Ditadura: Seicho-no-ie do Brasil. In: 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DAS RELIGIÕES, III SIMPÓSIO 
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 Consta na doutrina Seicho-no-ie a crença na 
plenitude da harmonia no/do cosmos na qual se ma-
nifestam felicidade e infelicidade, segundo o mereci-
mento espiritual de cada sujeito. Quando se está em 
desarmonia e, portanto, na situação de perda da con-
dição de graça pela desordem espiritual e material, o 
praticante deve orientar-se no caminho de elevação 
para poder ter restaurada a situação de equilíbrio e 
retornar à condição de pureza primária. É neste pro-
cesso de acontecimentos e dissabores pelas aventuras 
da vida que se pode reter a “verdadeira saúde, prospe-
ridade e paz”. Esse estado, segundo os preceitos dessa 
experiência religiosa, é buscado constantemente nos 
rituais e na vida quotidiana. Para viabilizar esta res-
tauração, o dirigente espiritual executa a imposição 
das mãos sob aquele que perdeu o estado de graça. O 
objetivo desta prática é induzir a energia do universo 
para salvação da humanidade20.
 O oferecimento do Johrei da Igreja Messiânica 
também se assemelha à prestação de um serviço sim-
bólico de comunicação da força vital de uma oração 
por meio da imposição das mãos. A Igreja Messiâni-
ca Mundial, a exemplo de outras, cumpre uma rotina 
inspirada nas recomendações de sua doutrina, dentre 
elas estão ofertar culto diário em diferentes turnos, 
cultos mensais de agradecimento, cultos mensais no 
solo sagrado, distribuição de miniarranjos florais à 
comunidade externa, reunião de jovens, aconselha-
mento com os ministros, visitas de comissões às famí-
lias em suas residências para oferta e recebimento do 
Johrei21. O intuito aqui é demonstrar como a prática 

NACIONAL DE HISTÓRIA DAS RELIGIÕES, 2001, Recife. Anais [...]. Recife, 2001.
20 RIBEIRO, L.P. interlocuções entre a igreja messiânica mundial e a seicho-
-no-ie: um estudo comparativo. Revista de Teologia e Ciências da Religião 
da UNICAP, v. 6, n. 1, p. 63-77, 2016.
21 ROMÃO, R. L.; RIVERA, D.P.B. Novas religiões japonesas na periferia ur-
bana O “Johrei Center” da Igreja Messiânica Mundial (IMM) do bairro do São 
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de imposição das mãos tornou-se um recurso bastan-
te difundido e característico dentre alguns dos novos 
movimentos religiosos relacionados aqui.
 Novos movimentos religiosos já são em si 
mesmo um reconhecimento bastante amplifica-
do da constituição de propostas de experiência e 
convivência religiosa diferenciada.  Este campo se 
torna mais adensado quando considerado um sub-
grupo, ou um subcampo como as Novas Religiões 
Japonesas, também frequentes em nossa contem-
poraneidade. Não é possível desprezar o impacto re-
presentado por essas organizações ao criarem uma 
possibilidade a mais de oferta simbólica para con-
correr com as formas religiosas tradicionais.
 Inicialmente, o caráter dessas experiências es-
tava restrito aos imigrantes, contudo, os processos 
de abertura para a frequência das populações locais, 
notadamente das áreas urbanas, potencializaram em 
muito o prestígio dessas agremiações para estender-
-se inclusive até as periferias. Primeiramente compos-
tos apenas pelas classes médias, ao abraçarem essas 
inovações religiosas, tendo passado mais de 70 anos 
desde sua chegada ao Brasil, constata-se uma pulve-
rização bastante consistente dessas propostas reli-
giosas em diferentes extratos da sociedade de classes, 
muito embora não cheguem a representar igrejas e ou 
movimentos religiosos massivos. Catalogadas apenas 
como nichos nas estatísticas oficiais, deve-se conside-
rar seu volume que, embora diminuto na representa-
ção demográfica, consegue fomentar vibrações senti-
das no campo religioso.
 Trazer ao dia as coisas sobrenaturais, na maio-
ria das vezes, bastante naturais e cotidianas, implica 
na elaboração de atos ritualizados para colocar em 
consonância os humanos com o mundo em harmonia 

João de Guarulhos/SP. Estudos de Religião, v. 32, n. 3, p. 165-193, 2018.
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como pretendem os novos movimentos religiosos ja-
poneses, acrescidos também pelos neopentecostais no 
sentido de harmonizar os homens com Deus22.
 Esses atos cênicos são estandardizados pelos 
espetáculos da intercessão divina quando são efe-
tuados os gestos de imposição das mãos. A efeito de 
exemplo toma-se o Pentecostes do Cristianismo, que 
foi atualizado até representar uma experiência recor-
rente de impor as mãos para fazer fruir as bênçãos di-
vinas. Tais atos foram descritos como sendo prática 
comum entre os cristãos dos primórdios. Para segu-
rar aceitação junto à instituição religiosa, os adeptos 
desses rituais recorrem insistentemente às descrições 
contidas nos diferentes textos traduzidos a partir da 
Vulgata, de São Jeronimo, referência para o Catolicis-
mo, ou a Bíblia do Rei James, para o Protestantismo. 
Para o intuito aqui proposto, que não deseja aprofun-
dar nenhum exercício grande de exegese, toma-se de 
empréstimo a narrativa dos Testemunhos de Jeová 
contada sobre os Atos dos Apóstolos “Aqui, ele confe-
riu o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos 
(At. 19:1-7), realizou muitos milagres, inclusive a ex-
pulsão de espíritos malignos (At. 19:8-21)” e outros 
mais como apresenta o índice “Imposição de Mãos. 
Núm. 27:22–23; Deut. 34:9; Mt. 19:13–15; Mc. 6:4–6; 
At. 8:14–17”.23 
 A Renovação Carismática Católica também re-
ferendou essa prática ao se inscrever na linhagem des-
crita no Novo Testamento a respeito do recebimento 
dos dons do Espírito Santo, segundo acreditam, con-
forme narrado no relato bíblico. Dessa forma, por 
22 CERQUEIRA-SANTOS, E.; KOLLER, S.H.; PEREIRA, M.T.L.N. Religião, saúde e 
cura: um estudo entre neopentecostais. Psicologia: ciência e profissão, Brasília, 
v. 24, n. 3, p. 82-91, set. 2004.   Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932004000300011&lng=pt&nrm=i-
so. Acesso em: 16 mai. 2019.
23 A IGREJA de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bíblia Sagrada. 
Salt Lake City, 2015.
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meio da atualização desta revelação, os praticantes da 
imposição das mãos aproximam seus rituais no tur-
bilhão corrente da proliferação da intervenção divina 
durante a realização de curas, milagres e maravilhas 
no cotidiano dos crentes.

Foto 4 – Imposição de mão da 
Renovação Carismática Católica.

Foto: Fernando Neves, 9 fev. 2016

 Durante cinco anos (2013-2017) acompanha-
-se, em Belém do Pará, a vivência de um evento do 
movimento de renovação carismática no período de 
Carnaval, quando este agrupamento atualiza os an-
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tigos retiros já vivenciados anteriormente por dife-
rentes organismos católicos, como os do movimento 
Focolares, o Encontro de Casais com Cristo, as irman-
dades e confrarias, as pastorais e as ordens religiosas, 
que aproveitam esse tempo dedicado às festas profa-
nas para convertê-lo em atos de promoção da causa da 
Igreja por meio do incentivo a fé e da evangelização.
 No ano de 2017, último ano de assistência 
àquelas celebrações, a exemplo de tantas vezes, no dia 
28 de fevereiro, às 14h30, escutou-se, durante a rea-
lização do Renovai-vos, o emprego da imposição das 
mãos em diversos momentos. Nessa atividade especí-
fica desenvolvida pelos membros da Renovação Caris-
mática Católica são realizadas missas, sessões de cura, 
palestras, grupos de orações e muitas possibilidades 
de reuniões associativas de jovens, crianças, mulhe-
res, homens, casais, sendo também um precioso e ex-
tenso rol de relatos contendo as maravilhas operadas 
por Deus, ora por Jesus Cristo, ora pelo Espírito Santo, 
no qual o emprego da imposição das mãos é utilizado 
em várias ocasiões.

Foto 4 – Imposição das mãos no Renovai-vos.

Foto: Fernando Neves, 28 fev. 2017
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 As curas conquistadas pela imposição das mãos 
precisam ser complementadas por uma força de pro-
paganda eficaz na demonstração da graça alcançada. 
Nessa ambiência, ficaram se revezando, nos instantes 
destinados pelas cerimônias, os testemunhos das si-
tuações gravosas e aflitivas nas quais foram testados 
os fiéis. Espíritos obsessores, mancomunados ou não 
às diversas formas do maligno, estão sempre prontos 
a destruir ou a desviar a tranquilidade das pessoas. 
Quando por negligência ou por opção afastam-se do 
cordão sanitário da religião católica, tornam-se ví-
timas desse concorrente do Salvador. Mesmo diante 
desses desesperos causados por males espirituais ou 
do século, os carismáticos acreditam que há sim uma 
oportunidade de salvação pela entrega ao poder rege-
nerador da intervenção da Trindade em suas diferen-
tes formas: Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, segundo 
a melhor conveniência para se manifestar.
 A ciência já conseguiu gerar uma gama de tra-
tamentos capazes de restabelecer a saúde em muitas 
ocorrências, ou mitigar parte dos sofrimentos cau-
sados por elas, nem por isso o apelo pela intercessão 
divina cessou. Particularmente, nesses momentos de 
profunda fragilidade, o apego pela manifestação dos 
milagres de cura transborda maior intensidade. Não 
deixa de ser representativo encontrar naquela sessão 
um depoimento de cura de câncer no cérebro, na qual 
o depoente leva todos a acompanharem em detalhes 
as descrições do diagnóstico, suas visitas ao médico e 
a submissão ao tratamento doloroso com qual teve de 
defrontar-se; acrescido a isso, o drama todo que impli-
cou na recuperação referente à parte da intervenção 
médica realizada. Porém, como todos os relatos dessa 
natureza, a contundência só tem clarividência quan-
do todo o processo é associado à intervenção divina 
do Espírito Santo operando a maravilha que foi o mi-
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lagre, interpondo-se ao destino fatal. Essa é a condição 
para conquistar a audiência.
 Outro testemunho sobre cura de câncer de uma 
grávida foi o ponto alto daquele Carnaval cristianiza-
do, propiciando um furor bastante aclamado após a fi-
nalização do relato com o seguinte dizer: “Minha vida 
se alegra em Deus meu Salvador”, no que foi acompa-
nhado pela audiência. O sacerdote anunciou em um 
sermão: “– É preciso haver dor para conhecer a alegria 
cristã, a inquietação do indivíduo, a dor do indivíduo”, 
pois só assim o fiel atingiria o entendimento sobre a 
pedagogia que sabe o sofrimento para sentir o esplen-
dor da redenção. Dessa maneira, pode entender o sen-
tido da catolicidade fundada no binômio alegria/dor 
para ser curada pela (reza) oração. 
 Ali dispostos os fiéis, armados com suas bí-
blias e celulares, seguiu o culto de adoração em tor-
no do milagre. Aliás, o sacerdote lembra para aqueles 
que esqueceram as bíblias pessoais, que eles podem 
abrir os aplicativos dos celulares para acessarem a bí-
blia eletrônica e não terem a desculpa de não consul-
tarem diretamente as sábias palavras das Sagradas 
Escrituras dispostas pelo avanço da tecnologia. Qua-
se 500 anos após as críticas de Lutero e demais refor-
madores sobre o acesso direto às escrituras compos-
tas pela Bíblia, assiste-se a um padre católico afirmar 
ser indispensável a leitura desse artefato do Cristia-
nismo. Assim, seguindo as orientações do sacerdote, 
as pessoas acompanharam a leitura.
 Em dado momento do sermão, o celebrante 
aproveita essa situação para demonstrar como fun-
ciona na prática o par dor/alegria como uma metáfora 
do nascimento da criança. Segundo ele, o nascimento 
é um instante no qual estão misturados sentimentos/
sensações de dor e alegria de modo inquebrantável. 
Por conseguinte, não haveria alegria com o nascimen-
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to sem a provação da dor, devendo os cristãos agasa-
lharem a dor na esperança de redenção pela alegria 
para permitir a realização da vida. Isto posto, o exem-
plo serviu de eixo para confrontar o par dor/alegria do 
nascimento ao que consideram uma das ameaças à 
crença cristã na plenitude da vida desde o ato da con-
cepção. Por fim, quis o padre com este exemplo des-
qualificar as defesas promovidas pela possibilidade do 
aborto como vem sendo experimentado nas socieda-
des modernizadas do Ocidente. Esta descrição tinha o 
fito de ligar a experiência do sofrimento como parte 
da ação regeneradora presente nas experiências aqui 
tratadas da RCC, Seicho-no-ie, Reiki e Mahikari.
 Muitos ambientes podem ser montados para 
abrigar a recepção do milagre. Notadamente, na Reno-
vação Carismática Católica, a noção de espetáculo foi 
explorada em demasia, às vezes, por orientação da hie-
rarquia católica, avessa ao uso exacerbado de algumas 
formas de manifestação da ação do sobrenatural, foram 
suprimidos atos públicos de feições cênicas associadas 
ao transe, possessão ou exorcismo, para não incorrerem 
no risco de serem assemelhadas a determinados tipos 
de exposição que possam guardar alguma proximidade 
com o caráter um tanto burlesco, como tem sido adje-
tivado pela hierarquia católica, ciosa em diferenciar os 
dons do Espírito Santo “verdadeiro”, daqueles aparenta-
dos aos processos existentes em algumas igrejas e movi-
mentos neopentecostais carentes da vocação de fé.
 A teatralidade encenada nesses cultos causou 
maior desconfiança na hierarquia católica. O receio de 
ser vinculada a qualquer possível charlatanismo fez 
com que a Igreja repensasse algumas dessas manifesta-
ções em público. Reservando para o Grupo de Orações a 
realização de ritos mais delicados, como a cura espiritu-
al pela expulsão do demônio ou a purificação pela perse-
guição de espíritos obsessores.
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 Se existe o domínio da RCC no evento Renovai-
-vos foi porque ela emprestou sua entrega à promoção 
da Arquidiocese de Belém. Houve um exitoso proces-
so de atração de outras organizações católicas que go-
zam de significativo prestígio na Arquidiocese, como 
é o caso da Comunidade Maíra e da Guarda de Nossa 
Senhora de Nazaré (que tem seu prestígio reconheci-
do desde a década de 1970 por vir acompanhando a 
Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré no Círio, no cer-
co humano que presta à imagem da santa na condição 
de guarda), também se encontra no ano de 2017, uma 
agremiação fundada pelo padre Raul, a Casa da Juven-
tude, mais conhecida como CAJU, destinada a abrigar 
jovens vindos do interior para estudar na capital do 
Pará. Todos esses foram somados nas correntes de ora-
ções naqueles dias de santificação, enquanto os outros 
estavam mergulhados na profanação do Carnaval, se-
gundo creiam aqueles participantes do Renovai-vos.
 Durante as muitas horas daquele encontro, 
após os intervalos, são retomados os cantos. Uma vez 
mais, com as mãos impostadas, seguia a celebração. 
Essa característica das mãos empostadas como um 
veículo de cura é muito utilizada em todas as suas ati-
vidades, desde o Grupo de Oração, nos rituais parti-
culares da RCC ou naqueles já consagrados da liturgia 
católica. Podendo estar dirigida ou não para uma cura 
particular. A evidência às mãos impostadas sugere um 
traço identitário relevante dessa vivência religiosa. Se 
anteriormente o berço dessa prática foi associado ao 
pentecostalismo protestante, quando a renovação ca-
rismática optou por organizar-se como movimento 
dentro dos parâmetros do Catolicismo, foi criado um 
elo calcado na tradição da igreja romana.
 Para o objetivo desse artigo é pueril traçar um 
quadro socioeconômico dos frequentadores dos cul-
tos e rituais dessa vivência religiosa, de modo genéri-



37

co observa-se a existência proeminente de mulheres 
adultas e jovens durante todas as versões do evento 
que foram acompanhados, mas a assistência de crian-
ças também não era desprezível. Homens jovens ou já 
adultos distribuíam-se nos assentos, acompanhando 
as atividades daquele processo persistente de pleite-
ar a renovação.
 Interessada em fortalecer o campo católico, 
a hierarquia tem conclamado nos últimos anos aos 
membros das paróquias e suas comunidades para or-
ganizarem caravanas para participarem desses even-
tos espirituais, por ser uma oportunidade para as fa-
mílias poderem desfrutar do compartilhamento de 
orações, louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento 
e a Santa Missa, além das pregações diversas, supervi-
sionadas pelo arcebispo e seus auxiliares.
 Fica evidente a cunha criada pela RCC nos espa-
ços formais da organização eclesiástica. Dentro desta 
programação, efetuaram-se quatro retiros espirituais 
entre os dias 25 e 28 de fevereiro de 2017, como teste-
munham os retiros com suas próprias historicidades 
na região onde alcança a autoridade da arquidiocese, 
como Enchei-vos, Rebanhão, Vinde Alegrai-vos e Vinde 
Vede, este com tema próprio24 dentro da celebração 
maior ditada pela diocese, cujo tema foi Minha vida se 
alegra em Deus, meu salvador.
 Renovai-vos foi adensado com o Carnaval da 
RCC, exemplo disso era a nomenclatura adotada nos 
anos 1990 em diferentes paróquias e dioceses, tais 
como Cristoval, Adorai, Cristo Fest, CarnaCristo, Cená-
culos, em alguns casos permanecendo com as marcas 
de suas cerimônias.
 Nestes dias, os fiéis carismáticos, junto às ou-
tras catolicidades, são orientados a viver sua fé apar-

24 Espírito exulta de alegria. Fonte: http://www.fundacaonazare.com.br/
novoportal/?action=Canal.interna&oCanal=1&id=16725&classe=N.
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tados do século e seus muitos perigos. Ali, eles ex-
perimentam louvor e ação de graças, oração de cura, 
libertação, encenação de textos bíblicos. Tentam re-
descobrir um sentido de comunidade originária, 
tendo como inspiração o Cristianismo primitivo na 
esperança de reviver a maravilha por ter mudado a 
trajetória dos indivíduos e da comunidade graças a 
estes atos renovados. Frisa-se que, na caminhada 
desta vivência religiosa, tornou-se prática comum a 
impostação das mãos na adoração ou louvor, no pe-
dido ou agradecimento pelas graças obtidas, ou mes-
mo durante os atos mais prosaicos dos rituais, seja 
na santa missa ou na reza do terço. Porém, o que era 
uma marca de apenas um grupo, agora se percebe em 
outros movimentos internos ao Catolicismo.
 Não menos relevante na prática de imposta-
ção das mãos estão os neopentecostais25, segmento 
que mais cresce dentre as igrejas cristãs. Servindo-
-se da mesma tradição do Cristianismo primitivo, 
eles advogam ser esta prática um ensinamento re-
passado em Pentecostes quando os apóstolos e de-
mais seguidores de Jesus tiveram, pela inspiração do 
Espírito Santo, a investidura para realizar atos ma-
ravilhosos de cura. Às vezes, com as bíblias também 
impostadas, reclamam a intervenção de Deus, par-
ticularmente, de Jesus Cristo para cobrir de graças 
aqueles sedentos de milagres.
 Para a resolução de todas as aflições, a cura deve 
ser realizada para impedir a manifestação do diabo, 
principal causa de todos os males. Dessa forma, o fiel 
é submetido a um processo de exorcismo cujo cerne é 

25 CERQUEIRA-SANTOS, E.; KOLLER, S.H.; PEREIRA, M.T.L.N. Reli-
gião, saúde e cura: um estudo entre neopentecostais. Psicologia: 
ciência e profissão, Brasília, v. 24, n. 3, p. 82-91, set. 2004.   Dis-
ponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1414-98932004000300011&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 16 mai. 
2019.
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a restauração da ordem divina, chegando até a sugerir 
a impropriedade do tratamento médico formal para 
obtenção da cura. Adenilson Bonfim26 aborda a res-
significação simbólica da Igreja Universal do Reino de 
Deus (IURD) ao mobilizar categorias de experiência de 
cura que escapam à opção racional científica do mun-
do contemporâneo, demonstrando as apropriações da 
diversidade de bens simbólicos e de outras religiosida-
des para atingir o objetivo de trazer à tona essa capaci-
dade adormecida.
 Vagner da Silva27, em seus estudos sobre os 
encontros das concepções religiosas afro-brasileiras 
e neopentecostais, demonstra a importância do uso 
deste recurso de imposição das mãos, desde a década 
de 1990, como relata Marisa Soares constando no Ca-
lendário das Terças-feiras, como um dia especial para 
promoção das curas na IURD do Rio de Janeiro quando 
tinha o culto de louvor e imposição das mãos.
 O sucesso das igrejas neopentecostais, em par-
te, é atribuído à grande de liberdade na direção do 
culto pelos de pastores. A noção de um ordenamen-
to prévio sobre oração, pregações, cânticos, ofertas 
e outros ritos são subordinados às habilidades e ao 
prestígio do pastor que conduz uma liturgia despro-
vida de linearidade28.
 Para o propósito aqui pensado deve-se reconhe-
cer a presença efetiva de impostação das mãos duran-
te o conjunto do culto, embora sem haver, em nenhum 
momento, o anúncio claro para que a plateia de fiéis 
assim o faça, revelando um convencimento objetivo 
de validação dessa prática. Se essa cultura pode ser in-

26 BOMFIM, A.J.R. Um “alarido” neopentecostal: diversidade e ressignificação 
simbólica na Igreja Universal do Reino de Deus. Scientia Plena, v. 3, n. 5, 2012.
27 DA SILVA, V.G. Concepções religiosas afro-brasileiras e neopentecostais: 
uma análise simbólica. Revista USP, n. 67, p. 150-175, 2005.
28 MARIANO, R. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no 
Brasil. São Paulo: Loyola, 1999, 57.
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duzida na reprodução do gestual do pastor, nem por 
isso representa um prévio atrelamento desse compor-
tamento. Possivelmente é o momento de liberdade 
para os crentes experimentarem seu próprio poder de 
evocação do Espírito Santo como aliado na tarefa de 
cura. Com efeito, usam sua autonomia para manter as 
mãos impostadas pelo tempo que quiserem, se dessa 
maneira reconhecerem ser necessário à realização de 
seu ofício de satisfação.
 Apresentado como uma guerra santa contra os 
demônios, os seguidores do neopentecostalismo, ar-
mados da impostação das mãos, executam o ritual de 
expulsão do mal derrotando seu inimigo quando sua 
presença é detectada pelo pastor. Na IURD, existe uma 
verdadeira demonologia, indicando as muitas formas 
de sua manifestação a exigir reparação. A eficácia da 
impostação das mãos junto com as orações é um ele-
mento constitutivo dessa vivência religiosa29.
 A título provisório, conclui-se pela existência 
de duas linhagens que se apropriaram da imposta-
ção das mãos: a primeira, inscrita em torno da ex-
pressão coletiva ou particular que se utiliza desta 
prática para restaurar a energia do universo quando 
se encontra rompida, portanto, desfavorecendo a 
manutenção da harmonia e tranquilidade; paralela-
mente, depara-se com a segunda linhagem, na qual 
há uma identificação clara com a intervenção ma-
ligna, oriunda diretamente do demônio, interessa-
do em obstar o plano de salvação religiosa ainda na 
esfera secular, sendo preciso repelir esta operação, 
invocando a intercessão divina para ligar o que ha-
via sido apartado entre a humanidade seu criador.
 Reiki, Mahikari e Seicho-no-ie são característicos 
da primeira linhagem, já a RCC e os neopentecostais 

29 BOBSIN, O. Teologia da prosperidade ou estratégia de sobrevivência: es-
tudo exploratório. Estudos Teológicos, v. 35, n. 1, p. 21-38, 1995.
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são representativos na segunda. Todas essas vivências 
religiosas carregam a experiência da imposição das 
mãos no subcampo dos novos movimentos religiosos 
sob o manto comum de oferecer bem-estar harmoni-
zando a humanidade ao sobrenatural.
 Perpendicularmente, o Johrei, da Igreja Messi-
ânica, relaciona-se com as outras duas linhagens ao 
empregar a impostação das mãos integrando a iden-
tidade de sua prática. Contudo, essa vivência religiosa 
atravessa as fibras do sistema como um compósito do 
subcampo dos Novos Movimentos Religiosos. Ascen-
de em nossa contemporaneidade a vocação para atua-
lizar o significado e o sentido de Sagrado. Não se trata 
de uma mera compulsão para o preenchimento do va-
zio existencial, trata-se de um fenômeno prenhe para 
o exercício de experimentação da esfera na espiritua-
lidade de coletividades e sujeitos particulares.
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RELIGIOSIDADE E MORALIDADE NA AMAZÔNIA PORTUGUESA: 
A VISÃO DE DOM FREI CAETANO BRANDÃO, SEXTO BISPO DO 
PARÁ, A PARTIR DE SUAS VISITAS PASTORAIS (1785-1789)1

Auxiliomar Silva Ugarte2

Entre os anos de 1785 e 1789 – coincidentes ou não 
com os derradeiros momentos do período que vem 
sendo chamado de Primeira Modernidade3 – diversas 

áreas da Amazônia Portuguesa, ou mais concretamente 
do antigo Estado do Grão-Pará e Rio Negro4, foram percor-
ridas a remo, a pé e a cavalo por um pequeno contingente 
sob o comando do franciscano que, em 21 de outubro de 
1783, entrara solenemente em Belém na condição de 6º 
bispo da Diocese do Pará: Dom Frei Caetano Brandão.

1 Conferência de encerramento do I Simpósio Internacional Religiosidades 
Pan-Amazônicas, organizado pelo grupo de pesquisa Religiosidades Pan-
-Amazônicas. Agradeço o honroso convite feito pelo Dr. Fernando Arthur 
Neves, coordenador do evento, para pronunciar a conferência homônima, 
realizada em 17 de maio de 2019.
2 Dr. em História Social, professor do Departamento de História (UFAM).
3 Aqui, adota-se a seguinte definição da Primeira Modernidade: “Essa ex-
pressão foi tomada do inglês, ‘early Modern’, conceito existente desde o 
século XIX, mas que ganhou popularidade apenas a partir de 1979 [...] não 
entendemos essa Primeira Modernidade como uma noção preconceituosa 
de progresso e ruptura com um estereotipado período medieval... Entre o 
fim do século XV e algum lugar do século XVIII, vemos processos de secula-
rização (que não se concluem nesse período), de ascensão do indivíduo, de 
uma inaudita mobilidade, de mestiçagens e de hibridismos. Também é um 
processo de hierarquização de saberes e práticas, de povos e costumes. A 
modernidade gerou novas sensibilidades, recriou muitas outras e manteve 
tantas intactas, herdadas de períodos anteriores. Período de muita violên-
cia, certamente, mas de incubação de muitas das formas de viver e pensar 
com as quais convivemos até os dias atuais...”. (REIS, A.R.; KALIL, L.G.A.; 
FERNANDES, L.E.O. Introdução. In: REIS, A.R.; KALIL, L.G.A. FERNANDES, 
L.E.O. Sobre o Novo Mundo: a História e Historiografia das Américas na 
Primeira Modernidade em 10 Entrevistas. Curitiba: Prismas, 2018, p. 31).
4 O Estado do Grão-Pará e Rio Negro foi criado em 1774, resultante da divi-
são do anterior Estado do Grão-Pará e Maranhão, ocorrida em 1772.



45

 Ele fora nomeado pela rainha D. Maria I (1777-
1792) em agosto de 1782 e confirmado pelo romano 
pontífice Pio VI (1775-1799) em princípios de 1783. 
Praticamente, o período de permanência de Dom Frei 
Caetano Brandão no governo da Diocese do Pará, coin-
cidiu com quase todo o período do capitão-general 
Martinho de Sousa e Albuquerque no governo do Es-
tado do Grão-Pará e Rio Negro (1783-1790)5. E, ainda, 
seu episcopado ocorreu, também, dentro do período 
de vigência do Diretório pombalino6, além de coinci-
dir com as demarcações de limites entre os domínios 
portugueses e espanhóis no Norte da América do Sul, 
em consequência da assinatura do Tratado de Santo 
Ildefonso por parte das Coroas de Portugal e da Espa-
nha, em 1º de outubro de17777 e, por fim, com a reali-
zação da expedição científica comandada pelo natura-
lista Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1795)8.
 Na exposição que ora se inicia, não se pretende 
fazer a biografia do referido prelado. Acredita-se que a 
história da vida desse ilustre bispo lusitano, se não foi 
totalmente realizada pelo historiador, também portu-
guês, Antônio Caetano do Amaral (1747-1819),9 nos 
5 Cf. BAENA, A.L. Compêndio das Eras da Província do Pará (1838). Belém: 
Universidade Federal do Pará, 1969. p. 204-222. (Col. Amazônica – Série 
José Veríssimo).
6 O Diretório que se deve observar no Estado do Grão-Pará e Maranhão, enquan-
to Sua Majestade não mandar o contrário passou a vigorar em 1757 e foi revo-
gado em 1798. Foi a lei que disciplinava as relações entre brancos e índios na 
Amazônia portuguesa, após a abolição do regime missionário que estava em 
funcionamento desde 1684. Foi sucedido pela Carta Régia de 1798.
7 Para maiores detalhes, vide: REIS, A.C.F. História do Amazonas. Manaus: 
edição do Autor, 1931, p. 125-132.
8 Dentre outros estudos, vide: COELHO, M.C. A Epistemologia de uma Via-
gem. Alexandre Rodrigues Ferreira e o Conhecimento Constituído na 
Viagem Filosófica às capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e 
Cuiabá. São Paulo: Livraria da Física, 2010.
9 AMARAL, António Caetano do (Lisboa, 1747- Lisboa, 1819). In: DICIO-
NÁRIO dos historiadores portugueses da academita de ciências ao final do 
estado novo. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal/Centro de História 
da Universidade de Lisboa, 2016. Disponível em: http://dichp.bnportugal.
pt/. Acesso em: 9 abr. 2019.
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dois tomos da obra Memórias para a História da Vida 
do Venerável Arcebispo de Braga D. Fr. Caetano Bran-
dão10, já se encontra fartamente documentada. Esta 
obra é interessante e importante porque contém não 
somente as apreciações de Antônio Caetano do Ama-
ral sobre a atuação do bispo, mas principalmente por-
que reproduz os relatos elaborados pelo próprio Dom 
Frei Caetano Brandão.
 Destarte, no que diz respeito às fontes (as cartas 
dirigidas a Antônio Caetano do Amaral sobre as visitas 
pastorais e os respectivos diários de cada visita), elas 
se encontram reproduzidas no tomo 1 das Memórias..., 
que dizem respeito ao período em que D. Frei Caetano 
Brandão governou a diocese do Pará (1783-1789).
 Quanto à importância dessa primeira parte da 
obra para um conhecimento de variados aspectos da 
vida luso-amazônica no decorrer dos últimos decê-
nios do século XVIII, a opinião é de que não deve haver 
dúvida, dada a alta sensibilidade com que Dom Frei 
Caetano Brandão foi anotando suas impressões das 
gentes e dos ambientes do território eclesiástico sob 
sua responsabilidade durante as visitas pastorais11.
 Vale lembrar que a Diocese do Pará fora criada 
em 1719 – sendo nomeado e confirmado Dom Frei Bar-
tolomeu do Pilar para ser seu 1º bispo (1721-1733)12 
10 AMARAL, A.C. Memórias para a história da vida do venerável Arcebispo 
de Braga D. Fr. Caetano Brandão. Lisboa: Imprensa Régia, 1818. (Tomos I e II).
11 Nos princípios dos anos 1990, o antropólogo e historiador Carlos de 
Araújo Moreira Neto havia declarado que as Memórias para a História da 
Vida do Venerável Arcebispo de Braga D. Fr. Caetano Brandão constitui-se 
“um extraordinário documento que interessa não só à história eclesiástica 
da Amazônia, mas é também um retrato irretocável das condições sociais, 
econômicas e materiais de vida das populações amazônicas” (MOREIRA 
NETO, C.A. Reformulações da Missão Católica na Amazônia entre 1750 e 
1832. In: HOORNAERT, E. (Coord.). História da Igreja na Amazônia. Petró-
polis: Vozes, 1992. p. 230).
12 Quando fora criada em 1721, o território eclesiástico da Diocese do Pará 
estendia-se por toda a Capitania do Pará, quer dizer, estendia-se: a) de leste 
(limites orientais com a Capitania do Maranhão) a oeste (os imprecisos li-
mites ocidentais com os domínios espanhóis do Vice-Reino do Peru, abran-
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– portanto, sob as diretrizes do Concílio de Trento 
(1545-1563), cuja aplicação, no tocante aos domínios 
político-administrativos da monarquia lusitana, foi 
quase imediata ao término do primeiro concílio da 
Idade Moderna13. Quanto aos deveres episcopais, a le-
gislação canônica tridentina, oriunda da 24ª sessão 
conciliar, em seu “Capítulo III” ordenava fortemente a 
realização de visitas pastorais:

Os Patriarcas, Primazes, Metropolitanos, e 
os Bispos não deixem de visitar por si mes-
mos, não estando legitimamente impedidos, 
e pelo seu Vigário geral, ou Visitador, se não 
puderem, cada ano a Diocese por ser mui ex-
tensa, ao menos a maior parte dela; em for-
ma que dentro de dois anos completem a vi-
sita inteira.14

gendo as regiões dos confins ocidentais lusitanos que, posteriormente, se-
riam da Capitania do Rio Negro); b) de norte (os limites imprecisos com os 
domínios espanhóis do Vice-Reino de Nova Granada e da Capitania Geral 
da Venezuela, assim como os limites imprecisos com os domínios ingleses, 
holandeses e franceses nas Guianas) a sul (os limites com o território da 
Capitania de Mato Grosso, já no estado do Brasil). A partir de 1774, o terri-
tório eclesiástico da Diocese do Pará era o mesmo do território político-ad-
ministrativo do Estado do Grão-Pará e Rio Negro.
13 No reino de Portugal, os cânones tridentinos foram publicados em latim 
e em português às ordens do cardeal D. Henrique, em 1564. A publicação em 
português tem o seguinte título: Decretos e determinações do Sagrado Conci-
lio Tridentino que deuem ser notificadas ao pouo, por serem de sua obrigação. E 
se hão de publicar nas Parrochias. Por mandado do sereníssimo Cardeal Infante 
Dom Henrique Arcebispo de Lisboa, & Legado de Latere. Foy acrecetada esta se-
gũda ediçã por mandado do dito Senhor, com os capítulos das confrarias, hos-
pitais & administradores delles. Lisboa, impresso por Francisco Correa, aos 
dezoito de Setembro de 1564. Sobre a aplicação dos decretos do Concílio de 
Trento, em Portugal, vide: SOARES, F.N. A reforma tridentina em Portugal. 
Da incondicional aceitação régia à contida execução dos seus decretos con-
ciliares. In: III CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARÃES: D. MANUEL E SUA 
ÉPOCA, 2001, Guimarães. Anais [...]. Guimarães: Municipio de Guimarães, 
2001. p. 475-506; SILVA, A. M.P. Recepção do Concílio de Trento em Portu-
gal: As Normas enviadas pelo Cardeal D. Henrique aos Bispos do Reino, em 
1553. Revista da Faculdade de Letras, p. 133-143, 1990 .
14 O SACROSSANTO, e Ecumenico Concilio de Trento em latim e portu-
guez: dedica e consagra aos Excell., e ver. Senhores arcebispos, e Bispos da 
Igreja Lusitana, João Baptista Reycend. Lisboa: Officina Patriarc. De Fran-
cisco Luiz ameno, 1781. Tomo II, p. 269.
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 Qual a importância das visitas pastorais, me-
lhor dizendo viagens pastorais, que deveriam ser re-
alizadas pelos bispos católicos-romanos, durante a 
Primeira Modernidade? Quais objetivos deveriam ser 
alcançados a partir da presença do bispo nas comuni-
dades de sua diocese? No mesmo capítulo III, o decreto 
canônico declarava:

O intento principal de todas estas visitas será es-
tabelecer a doutrina sã, e ortodoxa, excluídas as 
heresias, manter os bons costumes, emendar os 
maus, com exortações, e admoestações, acender 
o Povo à Religião, paz, e inocência; e estabelecer o 
mais que o lugar, tempo, e ocasião permitir para 
proveito dos Fieis, segundo  o julgar a prudência 
dos que visitarem.15

 No que diz respeito ao cumprimento dessa 
obrigação de realizar visitas – segundo o cânone tri-
dentino “por si mesmos” – os cinco titulares da Dio-
cese do Pará anteriores a Dom Frei Caetano Brandão 
não deixaram de fazê-lo, quer em curtas quer em lon-
gas viagens a remo, a cavalo, a pé ou em rede16. Pode-
15 Ibid., p. 271.
16 Dom Frei Bartolomeu do Pilar (1721-1733) visitou em 1724, as paró-
quias de Belém, bem como Vigia e Cametá; Dom Frei Guilherme de São José 
(1739-1748) visitou Cametá, Muaná, Abaeté, Conde, Beja e Barcarena em 
1740, assim como Gurupá, Macapá, Chaves, Mazagão, Santarém, Monte 
Alegre e Óbidos nos meses de julho a outubro de 1742; Dom Frei Miguel 
de Bulhões (1748-1758) visitou Salinas, Benfica, Cintra, Colares, Vigia, 
Bragança, Viseu, Turiassu, Piriá, Ourém, São Domingos e Capim nos me-
ses de maio a setembro de 1749; Dom Frei João de São José Queiroz (1760-
1764) visitou São Miguel de Guamá, Ourém e Bragança entre meados de 
dezembro de 1761 e por todo mês de janeiro de 1762, bem como Azevedo, 
Gurupá, Carrazedo, Porto de Moz, Santarém, Monte Alegre, Vila Franca, 
Vila Boim, Pinhel, Alter do Chão, Óbidos, Faro, Alenquer, Veiros, Pombal, 
Melgaço, Portel, Oeiras, Cametá entre 10 de novembro de 1762 e 30 de abril 
de 1763; Dom Frei João Evangelista Pereira (1772-1782) visitou Barcare-
na, Conde, Beja e Cametá em 1773. Para melhores informações sobre esses 
bispos anteriores a Dom Frei Caetano Brandão, vide: a) ALMEIDA PINTO, 
A.R. Annaes da Bibliotheca e Archivo Publico do Pará. Belém: Instituto 
Lauro Sodré, 1906, Tomo Quinto, p. 5-191; b) QUEIROZ, Dom Frei João de 
São José. Primeira visita. In: Memórias de Fr. João de São José Queiroz, Bis-
po do Grão-Pará. Porto: Livraria Nacional, 1868. p. 170-214; SÃO JOSÉ, Fr. 
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-se imaginar como teriam sido esses deslocamentos 
para diferentes lugares fora de Belém, dados os meios 
de transportes à época. Evidentemente, a extensão e a 
duração das visitas realizadas por cada bispo variaram 
bastante, levando em conta as demais obrigações que 
eles tinham em Belém, seu estado de saúde, a logística 
dos deslocamentos para as regiões a serem visitadas, 
as intempéries enfrentadas, entre outros fatores.
 Por seu turno, durante os sete anos de seu go-
verno episcopal, Dom Frei Caetano Brandão con-
seguiu realizar quatro visitas pastorais com os 
seguintes períodos e itinerários: a) Primeira visita 
(2 de julho a 11 de outubro de 1785), principian-
do nas adjacências de Belém, a mesma foi dirigida 
para o Norte da Capitania do Pará (Guiana Meri-
dional);17 b) Segunda visita (14 de outubro a 18 de 
dezembro de 1786), a mesma foi dirigida para as 
freguesias ao Sul e ao Sudeste da Baía de Marajó, às 
freguesias da Ilha de Marajó e à freguesia de Came-
tá (Rio Tocantins);18 c) Terceira visita (18 de outu-
bro a 21 de novembro de1787) dirigiu-se ao Leste 
da capitania do Pará, fronteira com o Maranhão;19 
d) Quarta visita (9 de agosto de 1788 a 8 de março 
de 1789), dirigiu-se ao Oeste da Capitania do Pará 
e à Capitania do Rio Negro20.
 Com a quarta visita, que durou sete meses e al-
cançou várias regiões da capitania do Rio Negro, Dom 
Frei Caetano Brandão foi o primeiro bispo do Pará – em 

J. Viagem e Visita do Sertão em o Bispado do Gram-Pará em 1762 e 1763. 
Escripta pelo bispo D. Fr. João de São José, monge beneditino. Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1847, tomo 9, 
p. 43-170; 179-227; 328-375; 476-527.
17 AMARAL, A.C. Memórias para a história da vida do venerável Arcebis-
po de Braga D. Fr. Caetano Brandão. Lisboa: Imprensa Régia, 1818. p. 165-
211. (Tomo I).
18 Ibid., p. 221-284.
19 Ibid., p. 294-302.
20 Ibid., p. 315-391.
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70 anos de existência desta Diocese – que percorreu a 
maior parte do território sob sua jurisdição. Em ou-
tros termos, o frei conseguiu realizar um conjunto de 
visitas pastorais, cujos percursos foram de tão vasta 
dimensão que, posteriormente – da década de 1790 
até o fim do domínio lusitano na Amazônia, ou seja, 
com a anexação do Estado do Grão-Pará e Rio Negro ao 
Império do Brasil, em novembro de 1823 –, não teve 
ações semelhantes por parte de seus dois sucessores 
imediatos21 que se aproximassem do alcance geográfi-
co por ele realizado.
 Nos preparativos da primeira visita, planejada 
para ocorrer nas regiões da Guiana Meridional, Dom 
Frei Caetano Brandão já havia pensado sobre os des-
confortos que enfrentaria no longo percurso para essa 
e nessa região, quando escreveu uma das suas missi-
vas a Antonio Caetano do Amaral, em fins de junho de 
1785. Nessa carta, ele declarou que sua primeira esta-
da longe de Belém deveria ser “viagem dilatadíssima, 
e sujeita a vários perigos, e mortificações, que talvez 
por isso uma grande parte dela não foi empreendi-
da por outro Bispo”22. Nessa mesma carta, Dom Frei 
Caetano Brandão criou a seguinte imagem para seu 
primeiro grande deslocamento, a qual serve de parâ-
metro, igualmente para os outros deslocamentos que 
realizaria: “... pobre Bispo embrenhado pelos vastos 
Sertões do Pará, lutando com as correntes do rio mais 

21 Os sucessores imediatos de Dom Frei Caetano Brandão foram, no período 
aludido, Dom Manuel de Almeida Carvalho (1794-818) e Dom Romualdo 
de Sousa Coelho (1821-1841). Durante o segundo ano do episcopado deste 
último (1823), ocorreu a anexação do Estado do Grão-Pará e Rio Negro ao 
Império do Brasil e sua transformação em província do Pará, reconhecida 
na Constituição de 1824. Nessa mudança de domínio político, saindo da 
dependência do Reino de Portugal para o Império do Brasil, a Diocese do 
Pará não sofreu nenhuma grande alteração em sua estrutura administra-
tiva. Ao reconhecer a autoridade de D. Pedro I, passou a fazer parte de uma 
nova organização estatal, sem que isto representasse qualquer ruptura 
com a Santa Sé, à qual continuava vinculada canonicamente.
22 Ibid., p. 164.
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respeitado, e furioso do mundo, com bárbaros, e com 
a praga de impertinentes insetos”23. Porém, os tantos 
imagináveis perigos e desconfortos futuros que lhe 
causavam angústia, revelada a Amaral, não eram su-
ficientes para fazê-lo desistir de seu grande afã, qual 
fosse de “ver a face de minhas ovelhinhas do Sertão”.24 
 Em passo anterior desta exposição, havia frisa-
do a dimensão da alta sensibilidade com que Dom Frei 
Caetano Brandão foi notando e anotando, principal-
mente, as demonstrações comportamentais daqueles 
que compunham o grêmio da Diocese do Pará. Destar-
te, a singela expressão “minhas ovelhinhas do Sertão”, 
usada por ele na carta a Antonio Caetano do Amaral, 
deve ser entendida lato sensu. Tal expressão não se re-
feria somente ao enorme conjunto de fiéis leigos, mas 
também se estendia aos membros do Clero estabele-
cidos nas sedes de vilas e lugares, àqueles habitando 
essas mesmas sedes, mas também sítios e fazendas na 
grande extensão territorial da Diocese do Pará que era 
a mesma do Estado do Grão-Pará e Rio Negro.
 E foi justamente nesse contato com suas “ove-
lhinhas do Sertão”, durante as quatro visitas pastorais, 
que Dom Frei Caetano Brandão passou a conhecer como 
estavam os comportamentos de observância ou ino-
bservância aos preceitos da ordem civil cristã em sua 
diocese; fossem aqueles diretamente relacionados às 
doutrinas e liturgias do Catolicismo tridentino, os quais 
podem ser compreendidos sob o vocábulo Religiosidade, 
fossem àqueles da ordem de usos e costumes, os quais 
podem ser compreendidos sob o vocábulo Moralidade. 
 Aqui, torna-se de bom alvitre esclarecer que esses 
mesmos vocábulos – com os enunciados que lhes confe-
riam sentido – passaram a existir e a se tornar comuns à 
língua portuguesa e ao pensamento lusitano no decurso 

23 Ibid., p. 165.
24 Ibid., p. 164.
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do século XVIII, como bem demonstram as obras lexi-
cográficas (vocabulários e dicionários) dos eclesiásticos 
Rafael Bluteau e Bernardo de Lima Melo e Bacellar25, bem 
como do leigo Antonio Moraes Silva26.
 Primeiramente, o caso do vocábulo Religiosidade: 
na obra de Rafael Bluteau, ele está correlacionado aos vo-
cábulos Devoção e Piedade. No volume II do Supplemento 
ao Vocabulário Portuguez e Latino, a definição do termo o 
põe sob o sentido de “Piedade, Devoção, Trato ou modo 
de obrar religioso”27. Por sua vez, o vocábulo Devoção – 
que já fora tratado no volume dedicado aos vocábulos 
que começam com as letras D-E do próprio Vocabulário 
Portuguez e Latino – apresenta um sentido bem amplo: 
“... Verdade he que por Devoção commummente entende-
mos, inclinação a actos de piedade, e aplicação ao culto 
de Deos, e neste sentido havemos de dizer”28.
 Igualmente, o vocábulo Piedade – também 
tratado anteriormente no volume dedicado aos vo-
cábulos que começam com as letras O-P do próprio 
Vocabulário Portuguez e Latino – apresenta a seguinte 
definição: “Virtude moral, com que temos devoção, e 
respeito a Deos, e aos Santos, e às cousas sagradas”29.

25 BLUTEAU, R. Vocabulario Portuguez e Latino... autorizado com exem-
plos dos melhores escritores portugueses e latinos e oferecido a El-Rey 
de Portugal, D. João V pelo padre Raphael Bluteau... Coimbra: Real Colé-
gio de Artes da Companhia de Jesus; Lisboa: Officina de Pascoal da Silva, 
1712-1721. (8 volumes); MELO BACELLAR, B.L. Diccionario da Lingua 
Portugueza... composto por Bernardo de Lima e Melo Bacellar, prior no 
Alentejo. Lisboa: Officina de José de Aquino Bulhoens, 1783.
26 MORAES SILVA, A. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo 
padre Rafael Bluteau, reformado, e acrescentado por Antonio de Moraes 
Silva, natural do Rio de Janeiro. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Fer-
reira, 1789.
27 BLUTEAU, R. Supplemento ao Vocabulario Portuguez e Latino que aca-
bou de shir a luz, anno de MDCCXXI. Dividido em outo volumes dedi-
cados ao magnifico Rey de Portugal, D. João V. Parte II pelo P. D. Rafael 
Bluteau. Lisboa: Patriarcal Officina da Musica, 1728. (Volume 2, verbete 
“Religiosidade”).
28 BLUTEAU, op. cit., 1712. volume D-E (verbete “Devoção”).
29 BLUTEAU, op. cit., 1720. volume O-P (verbete “Piedade”).
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 Nota-se que em todas essas definições, o que 
se apresenta como elemento norteador, em maior ou 
menor grau, é o Cristianismo católico-romano do qual 
os autores em tela dificilmente se afastariam, fosse 
por suas ligações institucionais, fosse por suas forma-
ções educacionais. Em que pese o Cristianismo cató-
lico-romano ter sido o norteador das definições dos 
vocábulos em tela, nem por isso deve-se subestimar a 
importância das obras dos autores mencionados, uma 
vez que elas são testemunhos de uma visão de mundo 
da qual se tenta aproximar cognitivamente.
 Agora, o caso do vocábulo Moralidade. Ausen-
te da obra de Rafael Bluteau, esse vocábulo apareceu – 
como derivação do vocábulo Moral, mas sem qualquer 
definição – na obra de Bernardo de Lima e Melo Bacellar, 
em 1783. Todavia, na obra de Antonio Moraes Silva, de 
1789, o termo não somente foi registrado, mas também 
correlacionado ao vocábulo mais antigo Moral, cujos re-
gistros e definição já se encontravam na obra de Rafael 
Bluteau: “MORAL. s. f. Sciencia de regular os costumes com 
respeito ao honesto, virtuoso, e decoroso, segundo a Ethica 
racional ou revelada”30. Na obra de Antonio Moraes Silva, 
“MORALIDADE” diz respeito à intenção do ato pratica-
do, ou no seu dizer, “§ A moralidade da acção, a qualidade 
della,i. e. a sua bondade, maldade, ou indifferença”.31 
 Para estes vocábulos e suas definições, valem, 
outrossim, as observações feitas anteriormente para 
aqueles relacionados stricto sensu às doutrinas e práti-
cas de natureza religiosa.
 Pelo fato de se encontrarem presentes em tais 
obras lexicográficas, seria de se esperar que Dom Frei 
Caetano Brandão fosse usuário dos vocábulos religio-

30 MORAES SILVA, A. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo 
padre Rafael Bluteau, reformado, e acrescentado por Antonio de Moraes 
Silva, natural do Rio de Janeiro. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferrei-
ra, 1789. (Tomo Segundo L-Z, verbete “Moral”).
31 Ibid., 1789. (Tomo Segundo L-Z, verbete “Moralidade”).
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sidade e moralidade em seus escritos. Todavia, o ilus-
tre bispo não os utilizou, muito embora os registros 
de suas observações sobre certos comportamentos e 
atitudes (elogiados ou repreendidos) dos habitantes 
das localidades visitadas levem, indubitavelmente, 
a representar tais comportamentos e atitudes obser-
vados a partir desses mesmos vocábulos e, portanto, 
dos conceitos por eles comunicados àquela época.
 Desde já, torna-se necessário avisar que não se 
pretende abordar todos os comportamentos dos ha-
bitantes de vilas e lugares da antiga Diocese do Pará 
– notados por Dom Frei Caetano Brandão e por ele 
anotados em seus Diários, durante suas quatro visi-
tas pastorais –, os quais podem ser relacionados aos 
conceitos norteadores desta exposição, quais sejam 
religiosidade e moralidade.
 Em quase todas as comunidades que visitou, 
Dom Frei Caetano Brandão seguiu regularmente 
um plano de trabalho: convidava os fiéis para ouvi-
rem suas pregações e sermões de missa, pregava e 
celebrava missa – inclusive, com tradução, quando 
os mesmos fiéis não falavam ou pouco entendiam 
a língua portuguesa, sendo falantes da língua geral, 
ouvia confissões (Sacramento da Penitência), cris-
mava os fiéis que não haviam recebido o sacramen-
to da Confirmação, ensinava o Catecismo a meninos 
e meninas quando percebia falhas nessa instrução 
da Doutrina, quer fosse da parte dos párocos, quer 
fosse da parte dos pais.
 Ademais, observava diretamente as condi-
ções físicas das construções que serviam de igrejas 
e capelas, bem como dos ornamentos e utensílios – e 
igualmente a sua falta nos referidos templos – para o 
serviço sagrado. Assim, admoestava os párocos res-
ponsáveis por esses templos e os administradores ci-
vis das localidades visitadas, no caso os diretores de 
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índios, quando notava o desmazelo de uns e outros 
com os lugares de culto e seus ornamentos e uten-
sílios; ou elogiava esses agentes, quando notava 
que eram cuidadosos com os espaços, ornamentos e 
utensílios para o serviço religioso.
 Nessas visitas, Dom Frei Caetano Brandão era 
acompanhado de padres, que o auxiliavam em todas 
essas obrigações, principalmente em ouvir confis-
sões. Houve circunstâncias em que o número de fiéis 
para se confessar era grande, sendo então repartido 
entre o bispo e seus auxiliares, mesmo assim, Dom 
Frei Caetano sentava-se no confessionário às oito ho-
ras da manhã e saía depois do meio-dia. E não foram 
poucas essas ocasiões!
 Igualmente, não foram poucas as ocasiões 
em que Dom Frei Caetano Brandão fez uso da orató-
ria em diferentes prédicas de conteúdo doutrinal, a 
partir dos Evangelhos e das cartas apostólicas, não 
somente por meio dos sermões durante as missas, 
mas também antes ou após conferir o sacramento da 
Confirmação ou, ainda, depois de ouvir confissões ou 
depois de ensinar elementos do Catecismo às crian-
ças. Houve ocasiões em que o bispo, depois de cum-
prir tantas obrigações durante o dia, chegava a fazer 
prédicas até às nove horas da noite! Para além da au-
toridade de que estava investido pelos decretos canô-
nicos, transformados em normas civis nos domínios 
lusitanos (para “manter os bons costumes, emendar 
os maus, com exortações, e admoestações”), Dom 
Frei Caetano Brandão era senhor de uma prática ora-
tória que, combinando severidade e amenidade nas 
palavras, também apresentava uma simplicidade de 
estilo que comunicava o conteúdo desejado.
 Em sua extensa atividade pastoral em muitas 
comunidades onde esteve, Dom Frei Caetano chegou a 
realizar visitas às humildes habitações dos fiéis leigos, 
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abençoando essas casas e seus moradores, e receben-
do, em troca, o feliz, caloroso e carinhoso agradeci-
mento por esse gesto de bondade e cortesia. Afinal de 
contas, ali em suas casas, esses fiéis leigos tinham seu 
bispo ou prelado, quando falantes de língua portugue-
sa; ou seu Paí-uaçu, quando falantes da língua geral!
 Feitas essas digressões, passa-se a acompanhar, 
cognitiva e imaginativamente, Dom Frei Caetano 
Brandão em suas visitas pastorais, com seus pesares 
e alegrias ante o que observou e do que soube acerca 
das suas “ovelhinhas do Sertão”. Para tanto – e desde 
já reconhecendo uma e pedindo perdão por essa mes-
ma possível falha metodológica nesta exposição –, ela 
é dividida a partir dos termos/conceitos que vêm nor-
teando a temática ora enfocada. Lembrando somente 
que, como dito em passo anterior, essas dimensões fo-
ram avaliadas pelo ilustre bispo a partir dos preceitos 
da ordem civil cristã, os quais deveriam estar presen-
tes na vida dos fiéis leigos e dos membros do clero que 
compunham o grêmio da Diocese do Pará.

QUANTO À RELIGIOSIDADE

 A partir desses muitos contatos estabeleci-
dos com os fiéis leigos e seus párocos, quais foram 
as impressões de Dom Frei Caetano Brandão sobre 
os comportamentos e as ideias daqueles quanto ao 
valor atribuído aos conteúdos doutrinais e às práti-
cas cultuais do Catolicismo de então? Que elemen-
tos de religiosidade pode-se apreender do que fora 
notado e anotado por este insigne prelado, quando 
se determinou a visitar suas “ovelhinhas do Ser-
tão”? Estariam as mesmas vivendo sob os preceitos 
da ordem civil cristã ou estariam afastadas deles? A 
seguir alguns exemplos dessas condutas registradas 
por Dom Frei Caetano Brandão.
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 Durante a primeira visita, em 12 de julho de 
1785, tendo chegado a Breves (Sul da Ilha de Marajó), 
Dom Frei Caetano verificou logo que a povoação não 
tinha igreja, nem capela: forte indício de que algo ne-
gativo estava em curso. Para sua surpresa, essa expec-
tativa se confirmou, quando descobriu que as mulhe-
res e os meninos do lugar, em sua maioria, pardos e 
índios, não sabiam quem “era a Mãe de Nosso Senhor, 
Jesus Cristo”.32 Ele não os repreendeu por isso; ao con-
trário, realizou catequese e crismou a todos os aptos 
para o sacramento da Confirmação. Ponderou, ainda, 
que certo homem da povoação, por saber ler, tinha ca-
pacidade para dar continuidade à catequese dos meni-
nos, deixando com ele alguns livros. Em sua avaliação, 
essa ignorância de doutrina devia-se à longa distân-
cia, medida por um dia de viagem, entre a povoação de 
Breves e a sede da freguesia na Vila de Melgaço33.
 Ainda durante a primeira visita, a tolerância 
demonstrada em Breves não se repetiu, todavia, quan-
do Dom Frei Caetano esteve, no período de 26 e 27 de 
julho de 1785, na vila de Mazagão – a montante da For-
taleza de Macapá, no rio Mutuacá, afluente da margem 
esquerda do rio Amazonas. Embora lá fosse recepcio-
nado com certa demonstração pomposa da parte dos 
militares que ali serviam e tivesse recebido algumas 
manifestações exteriores de atenção às prédicas e às 
homilias na missa da festa de Santa’Ana, em 26 de julho, 
bem como pelas crismas realizadas, Dom Frei Caetano 
ficou muito aborrecido com a maioria dos moradores, 
principalmente por serem brancos e civilizados; por-
tanto, na concepção do prelado, eles deveriam ser co-
nhecedores e praticantes de elementos fundamentais 
dos preceitos cristãos. Notou o bispo que, durante a 
exposição do Santíssimo durante aquela missa, não 
32 AMARAL, A.C. Memórias para a história da vida do venerável Arcebis-
po de Braga D. Fr. Caetano Brandão. Lisboa: Imprensa Régia, 1818. p. 174.
33 Ibid., p. 174.
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se encontravam na “Igreja mais do que três mulheres, 
e dúzia e meia de homens mais, ou menos”,34 vendo 
nisto imensa descortesia de grande parte dos mora-
dores; por isso, resolveu por fim à visita naquela vila 
no mesmo dia de sua chegada, ordenando que os per-
tences da viagem fossem recolhidos às canoas. Ao ser 
percebido seu descontentamento pelas autoridades 
de Mazagão, elas suplicaram que ele demorasse mais 
tempo para conceder a outros moradores a crisma, e 
assim evitasse suas mortes sem o devido sacramento. 
Dom Frei Caetano Brandão aceitou ficar mais um dia; 
porém, como declarou, “nas Práticas lhes fiz as mais 
fortes, e severas invectivas, repreendendo a sua pouca 
fé”.35 Posteriormente, ele fez a seguinte reflexão sobre 
os moradores de Mazagão: “A gente é civilizada, como 
a da Corte, e tem inclinação à piedade; posto que de 
ordinário seja ferida do contágio da soberba”36.
 Os exemplos imediatamente anteriores, nos 
quais se podem notar, respectivamente, a pouca ou 
nenhuma instrução doutrinária e o desmazelo com 
as práticas exigidas de bons cristãos católicos, não 
devem obscurecer as alegrias sentidas por Dom 
Frei Caetano Brandão, durante suas viagens pasto-
rais, quanto aos exemplos positivos de catequese e 
à consequente vivência de práticas menos super-
ficiais do Catolicismo em outras comunidades da 
Diocese do Pará.
 Ainda na primeira visita, Dom Frei Caetano 
Brandão esteve na vila de Monte Alegre, no período de 
14 a 28 de agosto de 1785. Lá, o bispo itinerante ficou 
se recuperando de grave enfermidade contraída ante-
riormente à sua chegada; e lá, teve uma das maiores 
satisfações, não somente desta visita pastoral, mas de 

34 Ibid., p. 183.
35 Ibid., p. 183.
36 Ibid., p. 183-184.
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seu episcopado no Pará, uma vez que, até então, ainda 
não havia presenciado tamanha observância dos pre-
ceitos da ordem civil cristã, conforme demonstravam 
os fiéis monte-alegrenses. E para aumentar sua ale-
gria, essas demonstrações vinham de índios que, em 
Monte Alegre, passavam de mil e tantas almas. Que 
práticas religiosas desses índios puseram tanta ale-
gria no coração de Dom Frei Caetano? Suas anotações 
revelam o quanto prestou atenção a estas “ovelhinhas 
do Sertão”, que habitavam o local. Disse ele:

... frequentes na Igreja, não só aos domingos, mas 
á semana para ouvirem Missa, e fazerem outros 
obséquios de Religião, onde guardam o mais pro-
fundo silêncio, e as mulheres, e os meninos comu-
mente com as mãos erguidas. Na maior parte das 
casas se ouve rezar o Rosário, e cantar os louvo-
res de Deus à noite, e de madrugada, e isto de um 
modo tão terno, que move á devoção. Os meninos 
que excediam o número de 150 entre machos e 
fêmeas, são contínuos na Doutrina, e se acham 
instruídos nela; até mostram uma composição, e 
modéstia pouco ordinária naquela idade, princi-
palmente entre índios.37 

 As observâncias praticadas pelos índios cris-
tãos de Monte Alegre fizeram Dom Frei Caetano Bran-
dão compará-los, por contraste, a outros fiéis da dio-
cese paraense, posto que aqueles demonstravam “tal 
Religião, e Cristandade, que eu me consolara muito se 
visse desta forma as povoações dos brancos, e ainda 
a mesma Capital do Estado”.38 Essa experiência calou 
fundo na alma do bispo sensível aos humildes. Ele e os 
membros de sua comitiva não receberam somente o 
bom tratamento para a cura da enfermidade que con-
traíram anteriormente, mas também vivas demons-
trações de religiosidade cristã em localidade já tão 

37 Ibid., p. 204.
38 Ibid., p. 203-204. (Tomo I).
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afastada de Belém. Por isso, a despedida foi carregada 
de fortes emoções – quer da parte de Dom Frei Caeta-
no, quer da parte dos monte-alegrenses –, em que lá-
grimas foram derramadas, segundo seu registro:

Não é fácil referir o que devi ao povo de Monte 
Alegre, particularmente na despedida; parece que 
queriam dar tudo o que possuíam: acompanha-
ram-me todos os homens, e mulheres até o porto, 
não obstante ficar longe da Vila, cantando ao mes-
mo tempo os louvores de Deus; e dali não saíram 
enquanto enxergaram as canoas; vi muitos rostos 
banhados de lágrimas, e eu também os acompa-
nhei nos mesmos sentimentos de ternura, e de 
saudade.39 

 Na quarta visita, Dom Frei Caetano esteve em 
Moura, já na Capitania do Rio Negro, no período de 5 a 
7 de novembro de 1788. Nesta vila – situada à margem 
direita do rio Negro e, em direção de subida, anterior 
à vila de Barcelos –, o bispo viajante deparou-se com 
uma situação bastante incomum – raríssima mesmo, 
daí a exceção confirmar a regra – em várias povoações 
de sua extensa diocese. Encontrou um diretor de ín-
dios que se diferenciava da maioria dos seus consor-
tes de outras povoações luso-paraenses, isto porque 
era homem de atitudes benfazejas quanto à povoação 
sob sua responsabilidade, com os seguintes aspectos: 
manteve ou estabeleceu arruamento e casario alinha-
dos e asseados; cuidava da estrutura física da igreja, 
mantendo-a firme, segura, asseada e com os adornos 
e utensílios de culto, ou seja, em condições de abrigar 
os serviços religiosos, quando ali realizados. Por ser 
homem probo e minimamente instruído nos precei-
tos religiosos a serem observados e praticados, não 
descuidava, inclusive, de catequizar pacientemente as 
crianças índias da povoação em, pelo menos, duas ve-
zes ao dia. Dom Frei Caetano Brandão chamou a essas 
39 Ibid., p. 203. (Tomo I).
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ações do referido diretor de “gosto de promover o bem 
público”.40 Antes de deixar a vila de Moura, Dom Frei 
Caetano agradeceu a esse diretor de índios pelo servi-
ço que prestava, ou seja, nos dizeres do bispo, quanto 
ao zelo demonstrado com “as coisas de Deus, e do bem 
público; e o animei quanto pude para que insistisse no 
mesmo santo desígnio”.41 
 Quão diferente do quadro anterior foi o que 
Dom Frei Caetano observou, e contra o qual se voltou, 
estando na vila de Silves, no período de 17 a 20 de de-
zembro de 1788. Em Silves, os moradores brancos, 
incluindo o diretor de índios, eram totalmente des-
cuidados com a catequese dos índios que, por meio de 
descimentos, haviam trazido para aquela comunidade 
para torná-los mão de obra. O frei descobriu que havia 
índias lá vivendo há anos sem terem recebido o batis-
mo; outras, embora batizadas, não haviam recebido 
qualquer rudimento de catequese. O bispo repreendeu 
esses moradores pelo que considerava um absurdo, e 
denunciou a indiferença deles quanto à sua obrigação 
em cuidar da catequese dos índios, pois o que lhes in-
teressava somente era que tinham “braços robustos 
para servir”.42 O caso de Silves, aqui apresentado com 
tal situação extrema, foi um dos muitos exemplos que 
formavam um quadro comportamental que o próprio 
Dom Frei Caetano Brandão constatara já na segunda 
visita, ou seja, em que os moradores brancos, incluin-
do os diretores índios, eram “ocupados nos seus inte-
resses pessoais” e “desprezam o do comum”.43 
 Diga-se, de passagem, que o “interesse comum” 
cobrado pelo bispo abrangia vários aspectos que po-
dem ser vistos em duas grandes dimensões a serem 
realizadas pelos moradores brancos luso-paraenses. 
40 Ibid., p. 350. (Tomo I).
41 Ibid., p. 351. (Tomo I).
42 Ibid., p. 365. (Tomo I).
43 Ibid., p. 236. (Tomo I).
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A primeira dimensão diz respeito ao domínio tempo-
ral (estabelecimento e manutenção de povoações ap-
tas para moradia e circulação de pessoas; promoção 
de justa governança; arregimentação de mão de obra 
para as mais diversas atividades, assim promovendo a 
produção e circulação econômica). A segunda dimen-
são era sobre o domínio espiritual, uma vez que tais 
moradores brancos deveriam ser os primeiros a dar 
bons exemplos de observância aos preceitos da ordem 
civil cristã, e com isto ajudar os índios a sair do paga-
nismo e fazê-los adentrar nessa mesma ordem civil 
cristã. Já se pode inferir pelos testemunhos de Dom 
Frei Caetano Brandão que, na maioria dos casos, o “in-
teresse comum” sofria vilipêndio, pois se a arregimen-
tação de mão de obra índia era alcançada, ela não era 
dirigida para promover qualquer outro bem temporal 
coletivo; muito menos ela proporcionava aos índios 
uma inserção na ordem civil cristã de forma adequa-
da, pois faltavam os bons exemplos de quem deveria 
manifestá-los aos oriundos da gentilidade.

QUANTO À MORALIDADE

 Quais foram as impressões de Dom Frei Caeta-
no Brandão quanto aos usos e costumes das suas “ove-
lhinhas do Sertão”? Estariam esses usos e costumes 
conforme os preceitos da ordem civil cristã, segundo 
o bispo esperava, ou desviados dela, para seu total des-
conforto? Em seguida, têm-se exemplos do que ele re-
preendeu e do que ele elogiou.
 Durante a primeira visita, Dom Frei Caetano 
esteve, também, em Fragoso, no período de 1º a 2 de 
agosto de 1785. Nesta vila – situada a montante de Ma-
zagão, à margem direita do rio Jari, afluente da mar-
gem esquerda do rio Amazonas –, o bispo soube de um 
caso estarrecedor que, em suas expressões, constituía 
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“um escândalo público dos mais odiosos, e detestáveis 
aos olhos da Religião”, que era “o concubinato do prin-
cipal com sua própria filha”, sendo que este “monstro 
se encontrava fora do lugar”.44 O bispo aproveitou, en-
tão, a ausência do pai incestuoso, ouvindo a confissão 
de delito da filha; repreendeu-a e logo ajustou e efeti-
vou casamento dela com um morador, “antes da che-
gada do bárbaro pai”45.
 Infelizmente, o registro feito por Dom Frei Ca-
etano Brandão não proporciona melhores elementos 
para saber se o caso fora praticado por brancos ou ín-
dios, embora os termos principal e bárbaro – aplicados 
ao pai incestuoso –, na realidade colonial da Amazônia 
portuguesa de então possam ser relacionados a pesso-
as de origem ameríndia, mas nada garante que fossem 
índios. Repara-se, ainda, que Dom Frei Caetano utili-
zou o termo escândalo. O que essa palavra significava, 
tendo em vista a já aludida ordem civil cristã? A obra 
de Rafael Bluteau ajuda nessa compreensão: “ESCAN-
DALO. Ação que ofende os bons costumes”.46 Ainda 
mais quando o caso de envolvimento carnal entre pai 
e filha já era de amplo conhecimento dos membros da 
comunidade de Fragoso, e que alguém fez chegar até o 
bispo, única autoridade capaz de combater aquele des-
vio na comunidade.
 No mesmo lugar de Fragoso, Dom Frei Caetano 
Brandão teve uma compensação quanto ao caso ante-
riormente abordado. Ele conheceu um índio casado, 
sobre quem as informações eram grandemente posi-
tivas. O bispo deve ter escutado vários depoimentos 
para formar o melhor juízo sobre esse índio. Segundo 
o que o bispo registrou em seu Diário, ele era de “vir-
tude sólida, uma escrupulosa, e exata observância dos 

44 Ibid., p. 191. (Tomo I).
45 Ibid., p. 191. (Tomo I).
46 BLUTEAU, 1712.
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Divinos Mandamentos, sumo horror ao pecado, pre-
sença de Deus quase contínua, e tais disposições inte-
riores, que me encheram de consolação espiritual”47. 
Dom Caetano já havia declarado antes que Deus quis 
pagar-lhe a mágoa do caso de incesto, ao conhecer 
esse índio virtuoso, pois era prova viva e convincente 
de “que em toda a parte tem Deus seus escolhidos, e 
que nada é capaz de lhos arrancar das mãos”48.
 Durante a quarta visita, o frei chegou a Barce-
los, então, sede da Capitania do Rio Negro, e lá esteve 
no período de 13 a 21 de novembro de 1788. Foi recep-
cionado com todas as pompas oferecidas pelas autori-
dades civis e militares ali instaladas, principalmente 
pelo general João Pereira Caldas (Plenipotenciário Por-
tuguês das Demarcações de Limites), e pelo coronel 
Manuel da Gama Lobo d’Almada (Governador da Capi-
tania do Rio Negro). Seguindo seu plano de trabalho, 
celebrou e ouviu missa, ouviu confissão, concedeu a 
crisma aos aptos, avaliou as condições físicas da igre-
ja (dedicada a Nossa Senhora da Conceição) e de seus 
ornamentos e utensílios para o serviço religioso, reali-
zou as prédicas exigidas pelas circunstâncias.
 Embora contasse com a presença de autori-
dades civis e militares, além de seu pároco, a vila 
de Barcelos não foi bem-avaliada por Dom Frei Ca-
etano Brandão quanto ao que soube e notou per si 
sobre certos comportamentos ali reinantes, nada 
condizentes aos preceitos da ordem civil cristã que 
esperava fossem observados. O bispo foi taxativo, 
ao declarar que encontrou em Barcelos “maior de-
vassidão de costumes, como é ordinário em todos os  
lugares onde assiste algum corpo de Tropa”.49 Mui-
to possivelmente, essa “devassidão de costumes” a 

47 AMARAL, 1818, p. 191. (Tomo I).
48 Ibid., p. 191. (Tomo I).
49 AMARAL, 1818, p. 354. (Tomo I).
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que ele se referiu era o chamado “vício da incon-
tinência”. Em que consistia esse vício? Mais uma 
vez, busca-se na obra de Rafael Bluteau a explica-
ção do significado corrente àquela época: “INCON-
TINENCIA. Vicio oposto à castidade (ou mais geral-
mente) à virtude da temperança”.50 Ora, a falta de 
continência ou de controle de si em matéria sexual 
– por parte de membros da tropa, ou seja, soldados 
e oficiais – ocasionava não somente fornicações e 
estupros, mas também o delito que desafiava aber-
tamente o sacramento do matrimônio, ou seja, o 
concubinato ou mancebia.
 Numa de suas prédicas em Barcelos, Dom 
Frei Caetano dirigiu sua veemente oratória contra 
certo homem, cujo nome não registrou, do qual fi-
cara sabendo que escandalizava a comunidade por 
viver em concubinato. Esse mesmo homem ocupa-
va cargo importante na municipalidade barcelense 
e era tido como muito eloquente. Ele já havia dado 
mostras de desrespeito ao pároco, dando alarde de 
sua condição e desprezando as correções que o pa-
dre lhe dirigiu; chegou, inclusive, a dizer de maneira 
impudente sobre o frei: “Que me importa cá o Bis-
po?”. Então, nessa prédica, o religioso encaminhou 
seu discurso para aquele alvo, que não houve quem 
não relacionasse a fala episcopal ao dito homem. Re-
sultado: horas depois, ele foi à casa onde o frei ficou 
hospedado, implorando perdão por sua grande fal-
ta. O bispo registrou que o dito homem falou-lhe:

afogado em lágrimas, deitando-se a meus pés, pe-
dindo remédio para as chagas de sua alma, velhas, 
e já quase incuráveis: animei-o, e do modo possível 
o dispus para uma Confissão geral, que protestou 
logo fazer; e dali foi lançar de casa o infame objeto 
de sua paixão.51

50 BLUTEAU, 1713. (Volume F-J, verbete “Incontinencia”).
51 AMARAL, 1818, p. 355. (Tomo I).
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 Até se pode fazer algumas ilações a respeito 
desse caso, em que a ação do bispo atingiu seu obje-
tivo: corrigir uma conduta que escandalizava a uma 
comunidade. Em fins do século XVIII, num dos rin-
cões ocidentais mais longínquos do sertão luso-pa-
raense, o dito praticamente do concubinato foi atin-
gido no âmago de sua fraqueza moral pelas palavras 
proferidas por Dom Frei Caetano Brandão, passando 
do pretenso sentimento de segurança que aparenta-
va para o sentimento da insegurança que lhe feriu 
sua vida psíquica. Em outros termos, ele não ficou 
imune ao grande processo de culpabilização de que o 
Ocidente fora tomado desde o século XIV, segundo o 
historiador Jean Delumeau52.
 Nessa mesma vila, o bispo itinerante não teve 
somente dissabores do tipo anteriormente aborda-
do. Ele conheceu, também, pessoas que observavam 
minimamente os preceitos da ordem civil cristã, tais 
como o índio da vila de Fragoso (primeira visita). So-
bre elas, ele dirigiu as seguintes palavras:

todavia não deixei de me consolar vendo que o Senhor 
tinha nesta Vila algumas almas, que procuravam ser-
vi-lo em espírito, e verdade; sobretudo duas, unidas 
pelo vínculo conjugal, em que me parece vi transluzir 
distintamente o caráter da predestinação.53

 Aqui, sem entrar no mérito da discussão teoló-
gica acerca da predestinação – mas tão somente para o 
devido registro –, nota-se o quanto Dom Frei Caetano 
Brandão estava imbuído desta noção, que ele aplicou 
explicitamente a esse caso. Para o bispo, os bons exem-
plos dados por essas pessoas não podiam ser interpre-
tados de outro modo, principalmente em se tratando 
de pessoas simples – nascidas e crescidas naqueles rin-

52 DELUMEAU, J. O pecado e o medo: a culpabilização no Ocidente (sécu-
los 13-18). Bauru: EDUSC, 2003, p. 9. v.1.
53 AMARAL, 1818, p. 354. (Tomo I).
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cões longínquos, e tendo apenas princípios básicos da 
fé cristã. Daí que ele visse naquelas pessoas uma clara 
escolha de Deus, embora maus exemplos não faltas-
sem na vila de Barcelos para desviá-las da observân-
cia aos preceitos divinos. E se no que tange ao registro 
acerca do índio de Fragoso, Dom Frei Caetano somente 
insinuou a ação divina, neste registro, que ora abor-
dou-se, ele o fez sem qualquer melindre ou estorvo. 
Talvez essa noção teológica fosse resultado dos anos 
de sua formação clerical; mas pode ser, também, que 
ele a tivesse desenvolvido a partir do estudo de obras 
de Santo Agostinho, já em Belém, bem como relidas e 
refletidas durante as fases mais calmas e monótonas 
dos deslocamentos pelos rios amazônicos, desde a pri-
meira visita pastoral.
 Durante a quarta visita, Dom Frei Caetano 
Brandão também esteve na vila de Ega – situada à 
margem direita e perto da foz do rio Tefé, afluente da 
margem direita do rio Amazonas –, no período de 19 
a 25 de outubro de 1788. Nessa vila, o bispo sentiu 
que parte da comunidade luso-paraense encontra-
va-se desconfortável por causa do comportamento 
de certo homem, que estava investido de autoridade 
secular. Embora Dom Frei Caetano não tenha regis-
trado qual fora o delito praticado pelo dito homem, 
parece que era muito grave, sendo classificado como 
“escândalo público”, uma vez que se tornara, inclu-
sive, tema de comentários em outras povoações da 
capitania do Rio Negro! O delituoso foi repreendido 
pelo bispo, que o chamou para uma conversa parti-
cular; ele, então, asseverou que iria ter nova condu-
ta a partir daquele encontro. Pode-se inferir a gra-
vidade do delito praticado, uma vez que, em passo 
anterior do Dário, o bispo havia declarado: “Tenho 
motivo para dizer, que minha vinda a Ega foi útil a 
muitas pessoas: pelo menos uma parece que estava 
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esperando por mim, para surgir do pego profundo, 
onde de muitos anos a retinha o inimigo”54.
 Na visão de Dom Frei Caetano Brandão, infeliz-
mente, muitas de suas “ovelhinhas do Sertão” eram 
praticantes de dois vícios altamente deploráveis, quais 
fossem o da incontinência, como bem demonstram os 
casos anteriormente abordados, e o da embriaguez; 
ambos os vícios manifestavam-se nas muitas e diver-
sas más condutas que provocavam no seio do grêmio 
da Diocese do Pará. Aqui, infelizmente, por falta de 
tempo, deixa-se de enfocar os muitos e diversos casos 
de embriaguez conhecidos, observados diretamente 
e, também, repreendidos por Dom Frei Caetano Bran-
dão, durante suas visitas pastorais, e ao qual ele cha-
mava de bebedice ou borracheira55.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 “Afinal de contas, para o que servem os his-
toriadores?” indagou o historiador inglês Peter 
Burke sobre seu próprio ofício. Respondendo a si 
mesmo, declarou ele que os historiadores “existem 
para interpretar o passado para o presente. São um 
tipo de intérpretes, de tradutores, de tradutores 
culturais... Como outros tradutores, eles enfrentam 
o dilema entre ser fiéis ao texto, ao passado e, ao 
mesmo tempo, inteligíveis ao leitor do presente”.56 
Ademais, para este iminente estudioso dos primór-
dios da Europa Moderna, numa sentença metafóri-
ca carregada do sentido de alteridade, o “passado é 
um país estrangeiro”57.

54 AMARAL, 1818, p. 344. (Tomo I).
55 Bebedice. Vicio dos que bebem demasiado vinho. (BLUTEAU, 1712. Volume 
B-C, verbetes “Bebedice” e “Borrachice”).
56 PALLARES-BURKE, M.L.G. As muitas faces da história: nove entrevistas. 
São Paulo: Editora UNESP, 2000. p. 203.
57 BURKE, P. Culturas da tradução nos primórdios da Europa Moderna. In: 
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 Fica perceptível, nessas reflexões de Peter 
Burke, que os historiadores tornam-se mediado-
res entre o passado que eles estudam e o presente 
em que eles vivem e atuam. Destarte, os historia-
dores – “tradutores do passado para o presente” 
– enfrentam, praticamente, problemas semelhan-
tes àqueles encontrados por outros tradutores, ou 
seja, “servem a dois senhores”, pois tentam conci-
liar a fidelidade de compreensão ao contexto pre-
térito estudado (o passado como país estrangeiro, 
incluindo as línguas dos vestígios/testemunhos/
fontes oriundos de lá) com a inteligibilidade de sua 
análise-narrativa (com os termos/conceitos de sua 
própria contemporaneidade) para seus leitores.58 
 Já Marc Bloch punha em relevo a possibili-
dade de que, mesmo nos testemunhos mais reso-
lutamente voluntários – como é o caso dos Diários 
das Visitas Pastorais realizadas por Dom Frei Cae-
tano Brandão –, há aspectos involuntários, ou seja, 
aquilo que o “texto nos dá a entender sem ter tido 
a intenção de dizê-lo”, porque na “nossa inevitá-
vel subordinação em relação ao passado, ficamos, 
portanto, pelo menos livres no sentido de que, con-
denados sempre a conhecê-lo exclusivamente por 
meio de seus vestígios, conseguimos, todavia, sa-
ber sobre ele muito mais do que ele próprio julgara 
sensato nos dar a conhecer. É pensando bem, uma 
grande revanche da inteligência sobre o dado”59.
 Com esses cuidados, pode-se aproximar, cogniti-
vamente, um pouco da visão de mundo a partir da qual 
Dom Frei Caetano elaborou seus diários, entre 1785 e 

BURKE, P.; HSIA, R. Po-chia: A tradução cultural nos primórdios da Europa 
Moderna. São Paulo: Editora UNESP. Tradução de Roger Maioli dos Santos, 
2009.  p. 14.
58 Id., p. 14.
59 BLOCH, M. Introdução à História. Lisboa: Publicações Europa-América, 
2001. p. 112-113.
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1789. Esses relatos revelaram a humanidade de seu au-
tor: seus desejos e medos, seu imaginário e seu compor-
tamento ante o mundo amazônico. Assim, e usando-se 
uma metáfora atmosférica, entende-se que as palavras 
dessa magnânima testemunha do mundo luso-amazô-
nico de fins do século XVIII, não foram desfeitas nem 
pelos ventos amazônicos nem pelos atlânticos, chegan-
do preservadas aos tempos hodiernos e necessitando de 
investigação. É uma atividade à qual o contemporâneo 
profissional da História não deve se esquivar, segundo 
a bela expressão do historiador Jacques Le Goff: “Situar, 
fazer compreender, elucidar as palavras dos homens do 
passado é uma das tarefas primordiais do historiador”60.
 Este foi o exercício cognitivo praticado nas seções 
anteriores a partir das narrativas elaboradas por Dom Frei 
Caetano Brandão, tendo os vocábulos/conceitos de religiosi-
dade e moralidade como norteadores da abordagem. E como 
exercício breve, foram deixados de fora outros aspectos (as 
atitudes do bispo quanto aos elementos do mundo natural 
amazônico ou suas observações sobre os estados de cada 
povoação visitada, por exemplo), que devem ser pesquisa-
dos com a seriedade e a honestidade intelectuais exigidas 
do ofício do historiador. Os Diários das Visitas Pastorais rea-
lizadas por Dom Frei Caetano Brandão são, portanto, fontes 
inestimáveis, uma vez que, conforme dito pelo antropólogo 
e historiador Carlos de Araújo Moreira Neto, em princípios 
da década de 1990, o bispo Dom Frei Caetano Brandão “foi, 
provavelmente, o mais lúcido e dedicado prelado dos últi-
mos anos da colônia”61, e que se dedicou a escrever “a crônica 
de suas visitas pastorais... relatando suas experiências, con-
tida, mas cheia de sensibilidade e de interesse pelas coisas da 
terra e das gentes de seu bispado”62.

60 LE GOFF, J. São Francisco de Assis. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 12.
61 MOREIRA NETO, C.A. Reformulações da Missão Católica na Amazônia 
entre 1750 e 1832. In: HOORNAERT, E. (Coord.). História da Igreja na 
Amazônia. Petrópolis: Vozes, 1992. p. 230.
62 Id., p. 230.
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Almires Martins Machado1

NHANDE ROVIÁ (NOSSO MODO DE CRER)

Cremos que há uma vida em comum com o cria-
dor de tudo e esse lugar é chamado de tekoá amba 
ou a aldeia celeste, onde tudo é bom, não há ne-

nhum tipo de mal, conforme o que conhecemos neste 
planeta chamado Terra. Para isso há uma preparação, 
é uma caminhada física/espiritual que exige a obser-
vação de muitos preceitos e ritos específicos.
 A preparação se inicia com o convencimento 
coletivo promovido pelos sonhos e estes são rece-
bidos diretos de Nhanderu Vussu (nosso Pai maior), 
os sonhos contados e interpretados por todos, pre-
param a mente e espírito, o corpo é preparado por 
meio dos rituais, do jeroky (dança). Descrevo abaixo 
um ritual e aldeia fictícia, o momento que antecede 
o jeroky (dança) ou o jerojá (dança em círculos), que 
prepara o corpo, porém com prerrogativas de forta-
lecer a mente, alma e o espírito. Tudo se inicia nos 
rituais que são praticados nos tekoá (lugar de mo-
rada), nas opy (casas rituais, de ensinamento) como 
no exemplo fictício que se segue:
 Está anoitecendo no tekohá, famílias vão 
chegando carregando seus apetrechos para passar 
a noite dançando, acompanhados de seus filhos e 
estes se acomodam pela opy (Mbyá), ogajekutu/
ogapysy (Kaiowá), nhanderoga2 (Guarani), a al-

¹ Dr. em Antropologia (PPGA-UFPA).
² É a nossa casa, o local onde ocorre a dança ritual do jeroky, bem como onde 

JAROVIA, ROJAPO, ROIKOVÊ CREMOS, 
PRATICAMOS, CONVIVEMOS
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gazarra é total, com as crianças correndo, rindo, 
outras chorando; cachorros se encontram e se 
estranham, provocando em seus donos gritaria 
para que cada animal volte para casa. Enquanto 
não chega a hora, os homens preparam e formam 
a roda do teréré e as mulheres se juntam forman-
do o círculo do kaá’y (chimarrão). Passado algum 
tempo, contada as novidades, feitas as apresenta-
ções e trocadas as impressões, algo parecido com 
informes antes das reuniões, todos tomam pé das 
notícias no “jornal quente” como são denomina-
do as informações boca a boca, ficam cientes dos 
últimos acontecimentos locais, cada qual dando 
seu parecer sobre os fatos considerados graves que 
aconteceram nas últimas horas.
 Se lá já houver yvyraí’já, este se adianta ao 
nhanderu e vai verificando as condições dos instru-
mentos rituais, se a casa já foi toda varrida, se o pote 
com casca de cedro vermelho está cheio de água. Em 
dado momento o nhanderu e nhandecy (nossa mãe) 
se levantam, pegam o seu mbaraka (chocalho), pigar-
reiam, olham para todos e começa o jehovassa (abenço-
ar) para dar início a dança ritual. Quase sempre acon-
tece de o mesmo exercitar o seu mbaraka (chocalho) 
por um certo tempo diante do yvyra marangatu (altar) 
e o nhembo’e (oração, encantamento) pode ser ou não 
audível a todos. Caminha-se pelo terreiro da casa, em 
círculo, terminando na frente do altar, fechando o for-
malismo inicial do ritual. Os cantos e as danças exe-
cutados no ritual Guarani, abrem os caminhos através 
dos quais os mesmos viajam por e para outras dimen-

ficam guardados os mbarakas, takuapu (bastão de marcação com batidas 
no chão, é feito de takuarussu), jeguaka (cocares) e outros objetos de uso 
cerimonial. É a grande casa ritual do guarani, onde se reúnem para poder 
ritualizar o jeroky e o nhanderu e nhandecy, yvyraijá, participantes convi-
dados, homens, mulheres, crianças, velhos, todos se tornam um só, prepa-
rando-se para adentrar o caminho que leva a terra sem sombras, terra que 
não se morre mais.
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sões onde se encontram as aldeias celestes, lá conver-
sam com os ancestrais, com nhanderú vussu (nosso pai 
maior) e todos os seres que, porventura, possam en-
contrar no caminho dos espíritos, o visível e o invisí-
vel se visitam, iniciando o estabelecimento de um fu-
turo parentesco, uma rede social espiritual vai sendo 
formatada.
 Empunhado pelo mestre da cerimônia, o 
mbaraka (chocalho) se transforma em cetro do po-
der e o nhanderú (orientador espiritual) o saber/fa-
zer/caminhar, exercita-o, fundem-se em um só cor-
po espiritual. O canto e a dança são as linguagens 
determinadas pelo ritmo dos mbarakas (chocalho), 
que estabelecem o elo espiritual com os lugares ce-
lestes, morada de Nhanderu Ete (Deus verdadeiro). 
As danças seguem marcações rítmicas do maestro 
mbaraka aos seus dançarinos, acompanhados pela 
batida dos takuapú (bastão de bambu) das mulheres. 
São basicamente dois ritmos na melodia dos nhan-
derus e dos yvyraija (portador do bastão de madeira), 
a primeira acelerada e com forte marcação rítmica, 
marcações para simulações de lutas corporais, for-
talecendo o corpo, o espírito também se revigora e 
potencializa o fervor religioso; o ficar leve é para fa-
cilitar a caminhada ao mundo da imaterialidade, é 
denominada de jeroky hatã (ritmo acelerado); a se-
gunda é mais lenta, límpida, formal, solene, é deno-
minada de ñe’ëngaraí ou jeroky mbegue (ritmo lento), 
tem a premissa de encantamento, invocação, reve-
rência, respeito, lamento. No caso das mulheres, o 
movimento do corpo é comumente denominado de 
syryry (deslizar) ou kunhá jeroky (dança de mulher); 
o caminhar corporal dos homens segue uma perfor-
mance pelo terreiro da casa, é chamado em duas das 
suas etapas de nhemongu’ê (esquiva lateral), e a ou-
tra nhemomixim (agachado, encolhido).
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 O grande cuidado nesta viagem espiritual é 
para não errar o caminho que leva ao destino deseja-
do durante o ritual ou a subida ao teko ambá (morada 
celeste), pode ser sem volta; as palavras denotam o seu 
poder de agir, fazer, transformar, trocar de estado da 
matéria para o do espírito. O Guarani, quando percor-
re esses caminhos em seus cantos rituais, pode estar 
também dando nomes a lugares que ele e outros ainda 
não percorreram, sendo guiado por seu mbaraka, na 
ida e volta. Esse caminho é de mão dupla, da mesma 
forma que o nhanderu (orientador espiritual) sobe, 
pode permitir que espíritos desçam e iniciem cami-
nhadas terrenas, passeando pelas casas, por conta de 
o mbaraka (chocalho) e as nhembo’e (orações, encanta-
mentos), não serem manuseados com entendimento, 
discernimento e maestria. O nhanderú pode junta-
mente com o poder do mbaraka e do nhembo’ê (encan-
tamentos), abrir e fechar o portal do tapê (caminho) 
espiritual. Podendo permitir a vinda dos que estão 
proibidos de passar para o lado de cá da existência, 
nesse caso, poderá ser o início de desgraças, doenças, 
guerras, más colheitas, entre outros males. Razão de, 
no passado, o feiticeiro ser queimado vivo por abrir 
o portal para os proibidos virem e causarem mal no 
tekoá (lugar de morada).
 Esta é a razão da dança e o cântico serem pro-
longados, porque a caminhada alonga-se noite aden-
tro e a esquiva praticada no jeroky hatã (ritmo forte), 
é porque no caminho se trava lutas homéricas, o es-
pírito do Guarani terreno, com habitantes/espíritos 
que espreitam os caminhantes em direção a teko ambá 
(morada celeste), onde estão situadas as quatro prin-
cipais tava (aldeias de pedra), localizados nos pontos 
cardeais da terra resplandecente, a yvyju (terra madu-
ra, dourada). Dependendo para qual caminho, o mar-
cador mbaraka direciona o nhanderu, é a tava (aldeia) 
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em que chegará, afinal de contas é necessário manter a 
troca de informações entre os parentes moradores da 
terra imperfeita, com os que já moram na terra da per-
feição. Por meio dessas conversas, é que pode ocorrer o 
aconselhamento para se retornar a terra onde se tem o 
cordão umbilical enterrado.
 Alça-se o voo da alma acima da copa das ar-
vores, como os pássaros que migram e tem um ca-
minho no céu, assim o é, com os espíritos dos que 
viajam pelo mbaraka, há uma rota, um caminho no 
céu. Essa caminhada tem implicações religiosas, so-
ciológicas e jurídicas, enfatizando a horizontalidade 
e a verticalidade desses movimentos, considerando 
a vida terrena e a espiritual.
 O Guarani precisa cuidar da alma, do corpo, 
ambas se alimentam e precisam de cuidados, consi-
derando a crença que possui duas almas: a humana 
e a animal, deve estar sempre atento ao equilíbrio de 
ambas; a primeira é lugar da esperança, bondade, rea-
lizações profícuas, a segunda é o lugar do mal, receio, 
medo, desequilíbrio. Na primeira repousa a divindade, 
razão do esforço para que ela tenha garantido o seu lu-
gar na terra onde não se morre mais, alcançado pelo 
estado de alma chamado de aguyjê,3 na segunda reside 
maldade, perigo, o risco de ser condenado a ser um es-
pectro que vaga na noite em forma de anguere (alma 
penada, assombração) ou ser transformado em jepota 
(transformar-se em animal). O forte e latente desejo 
de alcançar o teko ambá (aldeia celeste), é o que ali-
menta todos os seus esforços nessa empreitada, razão 
das danças e cânticos se prolongarem por dias e quan-
do percebido que o objetivo não está sendo alcançado, 
ao contrário que se distancia mais do mesmo, então 
o sentimento de frustração, desilusão, incapacidade, 
3 É o estado de espírito próximo da perfeição, harmonia, leveza, de acordo 
com os preceitos da religião Guarani, que permite ascender ao céu, ao pa-
raíso Guarani.
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impotência diante de sua fraqueza espiritual, con-
duz o guarani a uma tristeza profunda. Esse estado de 
tristeza deve ser dissolvido, ainda que seja necessário 
reunir todos os nhanderu/nhandecy (orientadores es-
pirituais) para curarem ou trazerem de volta o que se 
perdeu, distanciou do corpo, que nesse caso é a anga 
ayvu (a voz da alma). Mesmo que os tekoas Guarani na 
atualidade estarem próximos a grandes centros ur-
banos, não há motivo para abandonar o nhandereko 
(modo de vida), ele se reinterpreta e assume o seu ló-
cus na modernidade, como forma de resistência e ima-
nência; as crenças, as narrativas/mitologia são ressig-
nificadas, para continuar resistindo a outros modos 
de fé. Não há uma impassibilidade ou impossibilidade 
decorrente, mas que esta permite ao Guarani valer-se 
de uma constante reedificação do seu ser.
 Se hoje o não indígena ocupou todos os espaços 
físicos, dificultando a caminhada de antes, quando se 
acreditava que somente chegando ao oceano e atra-
vessando-o, é que o guarani vislumbraria as portas 
da terra onde não há morte ou que seria o seu lugar 
de destino. Hodiernamente, ele se reterritorializa, se 
reinterpreta e quer se reencontrar consigo mesmo, nos 
lugares de onde um dia saiu. Essa também constitui 
uma das razões de retomadas dos territórios tradicio-
nais, é nesses espaços que se prolonga a continuidade 
do ser Guarani, enquanto não ocorre o cataclisma que 
prostrará esse mundo, segundo a crença guarani.
 O simbolismo da terra sem mal, continua pre-
sente, porém com o foco reorientado na vida terrena 
pelos dois princípios do direito Guarani, a solidarieda-
de e a reciprocidade, centrada na vida social; portan-
to é preciso apossar-se do seu guarã4, para dar conti-
4 Tem o sentido de lugar de alguém (seu lugar); é um auxiliar que suben-
tende o apossar-se para algo, que ainda vai acontecer; daí advém o- guare, 
indicando a procedência em tempos passados; yma guare, antigamente ou 
em tempos passados. Nesse sentido, entende-se o lugar que antigamente 
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nuidade às etapas que levam ao kandire (ascensão da 
alma); é preciso dentre outras coisas de alimentação 
específica, de consagrar a terra e as pessoas, para reto-
mar oguatá (caminhada) espiritual e alcançar o estado 
de espírito perfeito. O mbaraka precisa ser exercitado 
nos locais de origem, os cânticos precisam alçar os ca-
minhos do céu, a alma precisa ficar leve. Se antes se 
acreditava que poderia alcançá-la pela via terrestre, 
rumando-se a leste ou oeste, atravessando o mar, hoje 
se partilha o pensamento que o caminho é o espiritu-
al, para tanto, é primordial que tudo volte ao seu lugar 
de princípio, quase sempre ao território tradicional.
 O território para o Guarani tem a ver com 
seu espaço existencial, onde assinala o meio am-
biente criador da sua identidade, das suas rela-
ções sociais, onde vive ou tenta viver plenamen-
te a sua cultura, desenvolvendo a sua política, os 
seus meios econômicos, culturais e religiosos. 
Não é apenas o lugar que serve para morar, plan-
tar roças, caçar e pescar. É também o espaço da 
construção de redes e laços de parentesco. É o lo-
cal onde pratica diuturnamente os costumes, en-
fatizando aspectos importantes da sua cultura. É 
também onde estão enterrados os antepassados, 
representando o poder sociocultural. É o lugar 
onde cada planta, animal e pedra tem significado. 
É o ambiente onde desenvolvem as formas de pen-
sar, agir e ver o mundo. O território engloba todo 
o conjunto de seres, espíritos, bens, conhecimen-
tos, usos e tradições. É onde se articula define e 
mobiliza as pessoas em torno de um bem comum e 
religioso, garantindo a vida individual e coletiva5.

pertencia ou de ocupação do guarani.
5 MACHADO, A.M. De direito indigenista a direito indígena: a difícil arte 
do enfrentamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de 
Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Pará, Belém, 2009. p. 
43-44.
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 É sempre a referência à ancestralidade, à cosmolo-
gia, à cosmogonia e à rede de significações, onde passado 
e presente estão em constante sintonia, vivos e mortos 
habitam o mesmo espaço, onde estão os heróis que po-
voam as histórias, sejam eles vivos ou mortos. Por meio 
dos rituais qualquer terra pode ser guaranizada, ressig-
nificada, reterritorializada, curada, para proporcionar a 
vida boa almejada. Os que tem poder associado ao mba-
raká, os nhanderu/karaí/opyguá (orientadores espirituais 
homens) e nhandecy/kunhá karaí/opyguá (orientadoras 
espirituais mulheres) tem presença marcante no espaço 
que percorrem constantemente, os caminhos do que é 
designado como yvay rapê (caminho do céu), dia após dia, 
persistindo no jeroky (dança), com takuá (bastão de bam-
bu rítmico) e mbaraka (chocalho), nesses caminhos onde 
humanos e divindades repousam sob o mesmo teto no 
ambá6, onde exercitam o ayvu nhe’ë (palavra alma), consi-
derando os caminhos do céu é possível ver os seus rastos, 
do nhandehovái (leste) ao nhandekupê (oeste).
 O teko vaí (a maneira errada de viver; má conduta) 
é o maior entrave para alcançar a perfeição enquanto hu-
manos, porém, o mal não é inerente aos humanos, pode 
ser algo trazido por outros humanos de lugares distantes, 
como se fora uma doença contagiosa, uma vez presente vai 
sendo transmitido a todos, podendo ir de tekoá, em tekoá, 
razão da proibição de certas pessoas não terem acesso aos 
locais de habitação do guarani ou mesmo a um tekoá7.

6 São as moradas localizadas no céu, tekoás onde vivem os que são divinos, 
morada de Nhanderú tenonde, a yvy marãe’y. Pode ser também o altar ou o 
yvyra marangatu, em forma de cruz ou a mesma ladeada por quatro paus 
roliços fincados no chão, onde se penduram os mbarakas, cocares, colares, 
takuas, que fica nas casas onde ocorrem os rituais; pode ser também uma 
espécie de andador para crianças, o ambá mitã. Cadogan (1952, p. 3) afirma 
que o termo ambá, para os guarani modernos, significa “morada” origina-
do em ambába, que Montoya (1876) traduz por “lugar donde se está”. (CA-
DOGAN, L. El concepto Guarani de “Alma”: su interpretacion semantica. 
Folia Linguistica Americana, ano 1, n. 1, p. 1-4, 1952).
7 Fato marcante nesse sentido ocorreu nos anos 1990, no estado de Mato 
Grosso do Sul, em relação aos moradores da RID (Reserva Indígena de Dou-
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 Aprendendo o teko porã (bem-viver; manei-
ra correta de viver) e exercitando-o, agrada os que 
moram no ambá (morada celeste), dessa forma, 
com as constantes visitações a suas moradas, logo 
reconhece o Guarani como seu parente e com este 
estabelece a solidariedade e reciprocidade, indo e 
vindo, descendo e subindo ao ambá. O Guarani en-
tão é revestido do arandu porã (bom entendimento, 
discernimento), essencial para um dia ir de vez para 
a terra onde não se morre mais, sem que para isso 
passe pela experiência da morte física. No plano da 
vida terrena, o exercício é o de viver o mais correto 
possível, para não se deixar levar pela animalidade 
da alma, em contraste o que vale é o exercício da hu-
manidade, que aproxima do modo de vida dos que 
estão na terra onde não se morre. Lembrando que 
esse modo de ser não é exercitado por todos, com 
dito linhas acima, faz parte do livre arbítrio.
 É a condição da pessoa que conta, o parentesco 
pode ser de laços consanguíneos ou construídos nas 
relações estabelecidas ao longo do oguatá (caminhar), 
a construção da pessoa é condição de reconhecimen-
to como parente, demarcando as nuances da sociabi-
lidade, identidade, solidariedade, reciprocidade com 
os humanos ou com os não humanos; implicando em 
estar ou não na memória de quem visita e de quem é 
visitado.

rados), que abarca dois tekohas: Jaguapiru e Boróró. Todos os moradores 
destes dois tekohas eram considerados como agentes/portadores de uma 
doença/desequílibrio espiritual, que causava onde quer que estes chegas-
sem, o início da morte invariavelmente de jovens, por meio do suicídio. 
Esse desequilíbrio decorria do fato de a terra estar doente, de a viagem ao 
teko ambá ter sido realizada por pessoas não qualificadas para tal, ter per-
mitido os espíritos proibidos de descerem a terra e disseminar o mal e em 
razão estarem vivendo o teko vai. O guarani da RID era considerado persona 
non grata, tanto em tekohas do Mato Grosso do Sul, como no Paraguai. Essa 
condição de rejeição começou a mudar após se reunir todos os nhanderus 
da região e alguns do Paraguai, que realizaram o ritual de cura da terra, 
após o que diminuiu drasticamente o índice de suicídios.
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 O esforço físico desprendido no jeroky (dan-
ça) resulta nos sonhos que nhanderu tenonde (nos-
so deus primeiro) envia ao Guarani, para que saiba 
como proceder no dia de amanhã, mostrando as coi-
sas que irão acontecer, é o futuro sendo revelado por 
meio dos sonhos. Uma caminhada ou visita a uma 
parentela distante pode e quase sempre inicia com 
um sonho. Ocorre toda uma movimentação/prepa-
ração para essa circulação entre o lugar onde se está 
vivendo e o espaço entre os tekoás (lugares de mo-
radas). Nessa caminhada entre estes espaços físicos 
uma pessoa ou uma família nuclear, pode chegar, fi-
car um dia e ir embora no dia seguinte ou construirá 
sua morada, fará uma derrubada de mata, plantará 
sua roça, ficará meses ou anos vivendo ali. No caso 
de quem é solteiro, pode constituir família e então o 
seu local de partida passa a ser seu ponto de visita, 
saindo de vez em quando para visitar e/ou receben-
do visitas de seus parentes.
 Quem sai de um tekoá (lugar de morada), hoje, 
pode retornar no dia seguinte, no próximo mês ou no 
próximo ano, não se sabe quando e nem para onde 
um novo sonho o conduzirá. Sabe-se que todos, em 
algum momento da vida ou em diferentes momen-
tos, terão que viver essa experiência. Aqui, delineio 
o oguatá/caminhar como um conceito de vida guara-
ni. Hoje não se faz caminhada em grande número de 
pessoas, invisibilizou-se esse movimento. 
 Caminha-se aos pares ou a família nuclear, 
por vezes delineando a rota, preparando o cami-
nho para os demais que poderão vir aos poucos; os 
membros de um tekoá podem “movimentar-se” para 
outro, sem que se perceba tal ação e este por vezes 
é apenas um ponto de passagem e não de fixação, 
considerando que o caminhar não se formata sem 
intencionalidades.
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 Nas caminhadas exercita-se um saber/fazer, 
um conhecer, um aprendizado, pois como dito no 
início, o mbaraka (chocalho) é a agência de conheci-
mentos, orientador por onde seguir nos caminhos 
espirituais. Caminha-se por diferentes lugares, aden-
trando-se segredos da botânica, fauna e flora são es-
quadrinhadas, no caso de danças para cura, diferen-
tes essências assomam-se para compor o conjunto de 
um conhecer para saber/fazer.
 Não é simplesmente um caminhar, é uma for-
ma de alcançar a saúde, vida saudável, ter conheci-
mento, não basta somente à vida em si, é preciso que 
ela flua, assim como a água de um rio. É claro que as 
formas de conceber as cosmologias transformam-se 
nesse percurso, são reestruturadas; é incabível a pro-
cura por uma tradição pura, elas são legitimadas por 
seus atores, para isso tem autonomia, independência 
tenaz, idoneidade para ser ele mesmo, praticar sua 
crença com consciência do divino ou em busca de se-
rem iguais as suas divindades. Ainda nos dias atuais, 
tem uma excelência em esconder a sua religiosidade, 
que como antigamente, desliza por sobre as ondas do 
segredo. A religiosidade e os conhecimentos tradicio-
nais associados ou não à biodiversidade foram e são 
constantemente recriados e reorganizados, ressignifi-
cados. Não é um processo simples, considerando que 
agrega em seu bojo toda a cosmologia do ser que re-
dunda na vida Guarani, na construção da pessoa.
 Com os primeiros sinais da alvorada termina o 
purahei puku (cântico longo), o corpo extenuado, sua-
do, pela longa caminhada de ida e volta aos territórios 
celestes, o nhanderú (orientador espiritual) e todos os 
que participaram da dança se sentam para saudar o 
sol, não que ele seja mais divino que qualquer um dos 
que ali estão sentados, mas porque ele é o irmão kua-
rahy (sol), o etarã (parente) que está no céu, marcando 
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uma trajetória que pode ser seguida por qualquer um 
de seus irmãos terrenos e por ser segundo as narrati-
vas quem trouxe ao mundo a harmonia. Ao receber os 
sonhos, pode estar entre eles o retorno ao território 
tradicional ou orientação para que se vá a uma direção 
determinada, razão do início das preparações para a 
caminhada em direção à terra que foi morada de seus 
antepassados ou de outra que seja terra de abundância 
ou simplesmente empreender guatá byky (caminhada 
curta), visita aos etarã (parentes) da região, do país ou 
ainda dos países vizinhos, como a Argentina, o Para-
guai, o Uruguai e a Bolívia. 
 Educar é inserir o ser guarani nos caminhos do 
pensar, saber, fazer, sonhar, cujo objetivo é alcançar o 
bem-viver, o nhandereko ambá (o modo de vida celes-
te), ser um ava’ete (guarani verdadeiro, pleno), o futu-
ro é/era entendido nesta concepção, não no sentido de 
sucesso na vida e sim de alcançar a plenitude do ser 
guarani. O futuro não é concebido na esteira do utili-
tarismo tempo/trabalho.
 O guarani se imagina como um fio na grande 
teia da existência, para tanto é preciso se manter co-
nectado, é preciso educar-se. Estes ensinamentos per-
passam pela preparação/ensino do corpo, da alma e do 
espírito, pois cada um destes é responsável por desdo-
brar os sentidos, que na experiência vivida redunda no 
teko vaí (vida má) ou no teko porã (bem-viver). Em ra-
zão dessa concepção, assim narra Daniel Munduruku:

[é], portanto, necessário valorizar o próprio corpo 
e dá a ele os instrumentos para que possa cuidar 
da gente. Assim, é de extrema importância convi-
ver com meu grupo de idade por ser ele que me vai 
“guiar”, dar um norte para as descobertas que meu 
corpo infantil precisa fazer. É nesta convivência 
que a criança indígena vai treinar a vida comuni-
tária como uma necessidade ímpar para sua reali-
zação e compreensão do todo. Além disso, vai ofe-
recer-lhe o olhar para seu entorno e descobrir que 



85

os sentidos, junto com os comportamentos que 
eles vão criando, representam sua única seguran-
ça e garantia de sobrevivência contra os perigos 
que a floresta traz. Ao descobrir estes vazios que 
o corpo possui a criança indígena não vê com des-
prezo a necessidade de adquirir conhecimentos 
complementares. Ao contrário, ela percebe como 
é importante deleitar-se com eles num processo 
de aprendizagem que passa pela leitura do entor-
no ambiental. Vai compreendendo, então, que o 
ambiente a ser observado vai deixando marcas 
que dão sentido ao seu ser criança e à sua própria 
vida. Entende, então, que o uso dos sentidos con-
fere sentido às suas ações: ganha sentido a leitu-
ra das pegadas dos animais, do voo dos pássaros, 
dos sons do vento nas árvores, do criptar do fogo, 
das vozes da floresta em suas diferentes manifes-
tações. Conscientiza-se de que andar pela mata é 
mais que um passeio de distração ou diversão; que 
subir na árvore é mais que um exercício físico; que 
nadar no rio é mais que brincadeira; que produzir 
seus brinquedos é mais que um desejo de satisfa-
ção; que ficar horas confeccionando a cultura ma-
terial de sua gente é mais que uma necessidade. A 
criança vai, aos poucos, entendendo que no seu 
corpo o Sentido ganha vida. Suas ações são norte-
adas pela ausência que mora em seu corpo e que 
precisam ser preenchidas por aquilo que dá razão 
à sua existência8.

 Muito antes de o não indígena aportar em nos-
sas terras e com ele a escola, todos os povos indígenas 
tinham por muito certo a sua pedagogia e metodolo-
gia de ensino, sendo o princípio-mãe educar para ter 
um adulto consciente de seus deveres para com o seu 
povo, sua família nuclear ou a família extensa a qual 
pertence; o respeito às narrativas de criação e a natu-
reza. Os meninos desde tenra idade iniciavam o apren-
dizado com todos os homens do povo a qual pertencia, 
a criança aprendia por imitação; todos os momentos 

8 MUNDURUKU, D. Karú Tarú: o pequeno pajé. Ilustração de Marilda Casta-
nha. Erechim: Edelbra, 2009. p. 21-29.
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de aprendizagem consistiam em aulas teórico-práti-
cas, assim era o cotidiano com as crianças, todos os 
adultos ensinavam-lhes, eles não eram filhos de tal in-
dígena, mas da comunidade.
 A sala de aula era a grande e exuberante mãe 
natureza, os conhecimentos sobre Astronomia, Físi-
ca, Biologia, Geografia, História, Filosofia, Botânica 
eram ensinados nas caçadas, pescarias, excursões de 
coleta de frutas, raízes e de exploração do território 
pertencente àquele povo; à noite, os ensinamentos 
continuavam ao redor da fogueira ou nas oga djekute 
oga pycy (Kaiowá), Nhanderoga (Guarani), opy (Mbya), 
durante as festas, rituais e a cada momento novas li-
ções ensinadas; da mesma forma as meninas perfa-
ziam o seu aprendizado com as mulheres da comu-
nidade, ela era/é filha de muitas mães, ensinada nos 
deveres e obrigações de uma futura mulher e esposa 
guarani, com ênfase na sua função política de susten-
tação das bases familiares que compunham os tekoás 
(lugar de morar) guarani, assim como a sua partici-
pação nos rituais religiosos.
 A premissa desse aprendizado é tornar a crian-
ça um adulto capaz, de ser independente, obter o seu 
sustento/alimentação sem ajuda de terceiros, traba-
lhar para o bem comum de sua comunidade e estar 
pronto para o casamento no final do aprendizado, que 
se dava com o rito de iniciação, quase sempre coinci-
dindo com o início da puberdade; após iniciado, ele 
passa a pertencer ao círculo dos adultos, isso por vol-
ta dos doze ou treze anos. A educação era direcionada 
para a convivência em um espaço de igualdade, não 
se excluía pessoa alguma da vida social (a não ser por 
razões explícitas), segundo os moldes daquela comu-
nidade em razão de procurar potencializar na prática 
cotidiana, as bases de uma sociabilidade, na qual as 
relações sociais expressam o reconhecimento do indi-
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víduo na condição de sujeito de direito no âmbito da 
comunidade e, portanto, de igual.
 É inerente ao processo de reconhecimento da 
trajetória dos homens e mulheres, como ava’etes, ser 
portador do poder da palavra. Com o passar do tem-
po, na medida em que corresponde à necessidade de 
aprendizagem permanente, própria para a determina-
ção do indivíduo, na construção da pessoa, o que foi 
criança, um dia vai se tornar um dos tamõi (avô) ou 
járy’í (avó), o sábio(a), detentor(a) do conhecimento, 
as bibliotecas vivas do povo, ascendendo ao status dos 
mais respeitados da comunidade.
 A educação do corpo está presente em diversos 
domínios da vida social, compreendidos pela noção 
guarani do corpo, a lógica do raciocínio é que as rela-
ções ocorrem entre corpos, que este não é um corpo 
pronto e acabado, no qual estão as marcas com perti-
nências culturais ou investidos de significados cultu-
rais, forjado, constantemente moldado, retocado, sus-
cetível a transformações conforme é educado.
 A aparência do corpo reflete diferentes influ-
ências na construção da pessoa, aproximações e dis-
tanciamentos que redundam em um rete axy (corpo 
imperfeito, doente), vaí (feio), poriaú (triste, pobre, ne-
cessitado), kaneõ (cansado), refletindo as característi-
cas do teko vaí (vida má) ou mbarété (um corpo forte), 
porã (belo), vevui (leve), pya’ê (rápido), indicando as 
nuances do teko porã (bem-viver).
 Não é minha intenção aqui aprofundar ques-
tões sobre a mutação corporal como o jepota, a trans-
formação do corpo humano em corpo animal ou o 
jaguyje, onde a alma humana alcança a divinização as-
cendendo ao teko ambá (morada celeste). Não pretendo 
adentrar pelos caminhos da dualidade: humanidade 
e a animalidade; embora seja evidente a sociocosmo-
logia Guarani, no sentido de superação/equilíbrio da 
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vida terrena e o desejo de atingir a terra onde não se 
morre mais. No caminhar se vivencia a experiência 
de uma humanidade em constante aprendizado, a 
experiência da construção da pessoa, evidenciando 
a tênue linha que separa a instabilidade/equilíbrio, 
mutabilidade/estabilidade, no modo de ser guarani 
que identifica, diferencia os que são “verdadeira-
mente humanos” ou ava’ete (guarani verdadeiro), 
dos demais humanos e não humanos, estabelecendo 
ou não parentesco.
 São aprimoradas as qualidades do oikua’á ja-
pyxaka (saber ouvir), nhe’ë kua’á (saber falar), seja na 
linguagem formal, religiosa ou na coloquial e exa kua’á 
(saber ver, perscrutar, interpretar), emprestando um 
sentido ao mundo em que se vive, estabelecendo a di-
ferença primordial entre os humanos e não humanos: 
a virtude de autoperceber, pensar/refletir e julgar/ava-
liar seu modo de vida, sinalizando ou não na busca de 
um novo caminhar.
 Assim, essas qualidades originam o mba’e 
kua’á (saber fazer, domesticar algo), e este exige que, 
primeiramente, se delineie a noção do termo arandu 
(conhecimento, boa ciência), que permite ao guara-
ni caminhar e estar bem onde quer que seja, sem que 
assim venha a ter maiores problemas, seja na sociabi-
lidade com outrem ou ainda sobressair-se em quais-
quer dificuldades que se apresente diante dele, é sa-
ber aproveitar e transformar cada situação mesmo 
que conflitante, a seu favor.
 Bartomeu Melià9 explora duas expressões em 
sentido semântico significando: arandu (sentir o tem-
po) e arakua’á (conhecer o tempo), traduzindo o termo 
ára como sendo o tempo guarani, que não se trata do 
tempo cronológico, mas do mundo cosmológico, ho-

9 MELIÁ, B. Tempo e tradição na cultura Guarani. Encontros Teológicos, n. 
31, ano 16, p.103-109, 2001.
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lístico. Socorrendo-se de Montoya (1639/1876), para 
quem o termo ára, é traduzido como o tempo-espaço 
guarani e conjugados com o verbo, - andu (sentir os 
sentidos), forma então a expressão arandu. Dessa for-
ma, entendo que o termo arandu, abre caminho em que 
é possível estabelecer um diálogo com Tim Ingold10. 
O autor considera a aproximação dos sentidos com a 
percepção/relação dos seres humanos com o ambien-
te. Entende o conhecimento humano como a qualida-
de e capacidade de captar e reconhecer sinais, pistas, 
indicações que se apresentam ao ser humano, assim 
como é ao longo da caminhada do guarani, portanto, 
desenvolve habilidades para responder com rapidez 
e precisão, em razão de saber captar, identificar, clas-
sificar o que se apresenta, pois para um guarani esses 
“fenômenos” podem assumir o significado de mbojerá 
(criar-se por si mesmo). Dessa forma, essa percepção 
envereda pelo conhecimento tradicional associado 
à biodiversidade, implicando em como (re)conhecer 
plantas, animais e o território, dominar as técnicas de 
caça, pesca, construir casas, plantar roças, estabelecer 
alianças seja com humanos ou não humanos, por isso 
mesmo um mecanismo de mediação e trânsito entre 
mundos, educando a alma.
 No ritual de passagem durante o qual o Guarani 
deixa de ser criança para ser adulto, marca também o 
início de outro processo, isto ocorrendo no intervalo 
que vai dos 13 aos 18 anos, seu corpo está quase for-
mado na sua totalidade, carregando as marcas da etni-
cidade, pertencimento com identidade, educado nas 
técnicas e nos caminhos que lhe permitem a sobrevi-
vência física. É a marcação que indica certo amadu-
recimento, uma independência que lhe vale adentrar 
em outro momento, o do aprimoramento da arte do 

10 INGOLD, T. The perception of the inviroment. Essais de Lilihood, 
dwelling and skill. Londres: Routledge, 2000.
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cognitivo: a educação da mente. No corpo está a vida, 
porém a mente é que vai dimensionar e potencializar 
o sentido da vida do indivíduo enquanto um fio da teia 
na trama do coletivo.
 É o caminho que leva a pensar/apreender a ló-
gica da ressignificação, de tudo que o cerca, conforme 
o que lhe foi ensinado ao longo de sua vida. Analisa o 
caminho percorrido pela cultura no passado, dos inú-
meros locais por onde “passearam”, valendo-se de ins-
trumentos empoderados no presente, inquire sobre as 
nuances da sua cultura na atualidade configurada no 
espaço da memória, atualiza, incorpora novos conhe-
cimentos em busca de respostas e parâmetros às no-
vas demandas nascidas com a chegada do outro (não 
indígena), portador de uma lógica diferente da sua. 
Aqui me deparo com o saber/fazer/indicar caminhos 
de significações com a presença atuante dos contado-
res de histórias. O passado revivido no presente, o pas-
sado memorial que não permite esquecer a força do 
sonho, o caminho que leva à terra madura, da perfei-
ção. Nesse educar promovem as leituras e releituras, 
interpretações/traduções do que foi, se constituindo 
na circularidade do tempo passado/presente, como é/
deve ser o modo de vida guarani.
 Dessa forma se alcança os próximos “estágios” 
do aprendizado guarani: (1) Arandu porã (conheci-
mento bom, ciência boa), considerando que o saber/
fazer estava nas mãos de nhanderu mba’e kua’á (nosso 
pai detentor do saber fazer). (2) Nhe’e porã/ayvu nhe’e 
(palavras boas/a alma é a palavra), que é característi-
ca de um bom orador, significando prestígio, poder de 
convencimento, poder político. Embora seja traduzida 
também por palavra sagrada, este adjetivo somente se 
aplica quando são proferidas na opy (casa de ritual), 
ocasionalmente fora dela. 
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 Segundo Fredrik Barth11, um grupo étnico é 
um tipo organizacional que se utiliza de diferenças 
culturais para fabricar e refabricar sua individualida-
de diante de outras com as quais está em processo de 
interação permanente. O estabelecimento de frontei-
ras étnicas ocorre de forma situacional e relacional, 
por força do contato com diferentes grupos étnicos. 
Os traços culturais empregados para estabelecer as 
fronteiras entre os grupos são chamados de sinais 
diacríticos, que podem ser sinais manifestos, como 
a língua, a vestimenta, a religião, a alimentação, en-
tre outros. Os sinais diacríticos são estrategicamente 
escolhidos pelos membros do grupo, com a finalida-
de de estabelecer a diferença com os outros grupos e 
afirmar sua individualidade.
 Assim, os membros de um grupo étnico utili-
zam-se de categorias de classificação, identificação, 
incorporação e exclusão, com a finalidade de organi-
zar a relação dos grupos que se encontram em con-
tato. São membros de um grupo étnico aqueles que 
se identificam e são identificados como tais, consti-
tuindo uma categoria distinta de outras categorias 
da mesma ordem. Trilhando os caminhos da afirma-
ção de Barth que os grupos étnicos estão intrinseca-
mente ligados por meio das relações sociais, sem per-
der, no entanto a sua identidade étnica, embora estas 
fronteiras sejam marcadas pela observação ou não de 
valores culturais, determinados pelo grupo em ques-
tão, por meio de seu modo de pensar, da construção 
de sua pessoa, embora exprima valores culturais co-
muns, por si somente não determina uma identida-
de, um pertencimento étnico.
 Dito isto sinalizo para o fato de que não existe 
um guarani genérico, provavelmente tal ocorra mais 
11 BARTH, F. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, P; STREIFF-
-FENART, J. Teorias de etnicidade: seguido de grupos étnicos e suas fron-
teiras de Fredrik Barth. São Paulo: UNESP, 1998.
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em razão de uma classificação linguística, consi-
derando que a etnicidade se constitui por meio da 
autodeterminação e reconhecimento pelos demais 
como sendo de tal povo ou etnia dado os signos de 
pertencimento. Dessa forma há três etnias que conti-
nuam denominados pelo rótulo geral de Guarani, en-
quanto os mesmos se reconhecem como sendo Mbya, 
Kaiowá e Guarani e/ou Tupi Guarani, é a forma como 
se autodenominam no cotidiano, embora essa gene-
ralização já esteja sendo quase “superada”, causa em 
algum momento equívoco interpretativo. Em razão 
de a memória histórica guarani caminhar por uma 
vasta região territorial, é esse o espaço de aguatahape 
(por onde caminho/viajo) ou aguatava rupi (por onde 
caminhei), não de fixação, mas de morar/estar. Este 
espaço geográfico é considerado como um território 
de percursos ou de caminhos a serem trilhados.
 Pensando sobre o lugar da memória, ela não se 
prende somente ao espaço físico, onde naquele mo-
mento se está. Penso que essa lógica encontra assen-
to na figura do “homem-memória”12, o guardião da 
memória coletiva entre os povos sem escrita à moda 
ocidental, é a memória histórica guardada e que ca-
minha com a pessoa do guarani. Caminhar é um dos 
nossos modos de ser e porque tudo que tem vida e 
alma, sempre está caminhando.
 Considerando a ñemoñare (família extensa, des-
cendentes) é a jary’í (avó) e o tamõi (avô) que se inves-
tem na função de narrar repetitivamente os aconteci-
mentos passados, estratégias empregadas em guerras, 
acontecimentos memoráveis, grandes feitos de he-
róis/guerreiros, significados dos preceitos religiosos, 
quem eram/é os “outros” das cercanias do território; 
discorrem sobre os dissensos internos, guerras contra 

12 LE GOFF, J. História e Memória. Tradução: Bernardo Leitão. Campinas: 
Editora da UNICAMP, 1996. p. 427.
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outros povos, a prática da arte marcial xôndaro (guer-
reiro), casos de incorrência em tabus religiosos, as his-
tórias de quando os animais eram gente e dos Mbya 
guarani que se transformaram em animais. Aconse-
lham os membros da comunidade, mas principalmen-
te os mais jovens sobre qual a decisão mais apropriada 
para tal caso, como é a ética ou o comportamento, a 
postura no âmbito da vida familiar.
 Seus aconselhamentos abrangem e orientam 
as ações de trabalho, nas roças, na escola, nos casa-
mentos, nas viagens, nos desentendimentos e nas 
separações conjugais e em toda a sociabilidade a ser 
praticada no espaço da aldeia. São eles que tratam dos 
que apresentam alguma enfermidade e administram 
os cuidados com as parturientes assim como prescre-
vem os cuidados pós-parto.
 Elaboro algumas considerações sobre o cami-
nhar, sem querer contrapor, porém, ponderando com 
ressalvas aquela construção de imagem que frequen-
temente aparece na etnologia contemporânea, indu-
zindo a pensar o Guarani como um povo que beira o fa-
natismo religioso, em busca da terra sem males, como 
querendo “justificar” ou “argumentar” sobre a razão 
das caminhadas, seja em sentido simbólico ou real.
 Protesto considerando que os estudos neste 
sentido demonstram ou induzem a um pensamento 
com características de negativar ou algo sombrio em 
relação a essa constante religiosa, afinal, é o ciclo da 
vida guarani ou a vida guarani na caminhada, é a pró-
pria memória ancestral em movimento.
 O sentido de negativar provavelmente advém 
de projetar no “outro” indígena ou povos indígenas, 
uma concepção que foge a sua lógica, de pensar e ver o 
mundo, enviesando a cosmologia indígena reduzindo 
a hermenêutica não indígena, com isso a ideia de fixar, 
sedentarizar, civilizar, estabelecer limites a uma cami-



94

nhada. Não se dar conta disto é o mesmo que aprisio-
nar, impondo o Guarani ao cárcere privado, que quase 
sempre vem na forma de arame farpado, são caracte-
rísticas gritantes que conformam a yvy axy (terra im-
perfeita, má, cheia de males, doente).
 Por outro lado há uma herança legada pela ta-
xonomia da antropologia cultural, quando buscava 
levantar dados sobre a aculturação, assimilação, mes-
tiçagem, em especifico no caso do guarani, etnografias 
como as de Egon Shaden, projetavam uma “perda” cul-
tural que permanece até os dias atuais, nas sentenças 
“índio puro” ou “você não é mais índio”, discursos com 
os quais, convivemos cotidianamente13.
 Quando levado ao extremo da comparação 
entre as parcialidades, Mbya, Nhandeva e Kaiowá, 
pelos não indígenas que de alguma forma tem li-
gação com eles, referenciam o Mbya, como sendo 
os mais “religiosos” ou que seja portador de carac-
terísticas que o tornam mais “tradicional” ou que 
seriam mais “autênticos”.
 Essa mbyaicização intenta a construção de 
uma etnologia guarani, tendo como pressuposto ou 
ponto de partida os Mbyá guarani, esquecendo que 
os demais estão vivendo disfarçados de branco e para 
sobreviver, recriam, ressignificam sua identidade 
e o modo de ser, conforme as adversidades se apre-
sentam. Esta é outra faceta que se mostra repleta de 
encontros e desencontros, encantos e desencantos, 
identidade e alteridade, diferença e desigualdade, 
aculturado e tradicional, conectando ou separando 
pessoas, sujeitos, por meio de marcadores étnicos, 
inibindo as especificidades de cada etnia.
 Os sonhos sinalizam, avisam, confirmam, 
anunciam, mostram eventos que estão para acontecer 

13 SHADEN, E. Aculturação indígena. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 1969.
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ou os cuidados que se deve ter durante as atividades 
do dia. É o caminho mais íntimo, afetivo e efetivo de 
comunicação do Mbya com os habitantes das moradas 
divinas; os sonhos são as veredas pela floresta espi-
ritual, por onde passa o caçador e a caça, predador e 
presa, razão de se ter cuidado com eles. Os mais pro-
pensos a sonhar são os que têm indicativos de ser um 
futuro orientador (a) espiritual ou uma nhe’e (alma), 
forte e que agrada os divinos, por isso mesmo, quase 
sempre é alertado para se preparar e vir a ser um fu-
turo nhanderu/nhandecy (orientadores espirituais) ou 
será presa fácil dos espíritos predadores.
 Deve adentrar pelos caminhos do sonho para 
alcançar o poder do exá (ver), não somente na ques-
tão do físico, mas principalmente no plano espiritu-
al. Para o Guarani, o evento dos sonhos, das visões, é 
o momento em que os dois mundos se aproximam, 
friccionam, duas realidades que se encontram e se 
comunicam, nesse momento os divinos, ou seja, 
qual for a entidade que se apresente assume formas 
humanas, de animais ou o inverso a pessoa é que se 
transforma, seus sentidos percebem, mas possivel-
mente não se lembrará ao acordar. 
 Os sonhos também são entendidos como cami-
nhos ou outra forma de aprendizagem e conhecimento, 
por meio do qual se pode obter o arandu porã (ciência 
boa), os sonhos remetem a realidades que podem ser os 
futuros caminhos para uma vida de um intenso fervor 
no nhande jeroviá (modo de crer) e poder. O guarani, está 
plenamente convicto que aquilo que ele vê, sente, per-
cebe ou recebe em sonho é real, não há a menor dúvida 
quanto a isso. O sonho entendido como simples produto 
da mente, como um prolongamento das atividades diá-
rias, não é cabível aqui, pois o sonho é muito mais que 
viagens realizadas pela alma, é uma busca de crescimen-
to, fortalecimento espiritual, é obtenção de poder.
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 O sonho é o caminho que leva às divindades, é 
o local onde não existe o fator tempo, tudo é continui-
dade, enquanto na terra imperfeita é preciso dormir, 
descansar, na outra realidade não é preciso. O sonho 
para quem não é nhanderu/nhandecy (orientador(a) 
espiritual), é a porta de entrada para essa outra reali-
dade, com ela se comunica e interage com os seres que 
aí habitam; a influência, interferência e poder des-
se mundo tem muito peso na realidade do cotidiano, 
pois os sentidos humanos estão ativos e captam as 
energias sejam boas ou más, e a pessoa a detém consi-
go quando acorda.
 O guarani, no entanto, sabe que somente pelo 
ato do guatá (caminhar), jeroky (dançar), mboraei (can-
tar), para tornar o corpo vevui (leve), é o meio para 
alcançar tal objetivo. Qual seria o melhor destino do 
caminhante, senão aquele que é de chegar ao seu lugar 
de descanso, educando o espírito.
 Provavelmente com Helene Clastres14, se en-
contre na escrita, a gênese do modo guarani de ressig-
nificar a caminhada, que ela chama de jeguatá, nesse 
caso é alcançar o teko ambá (morada celeste), yvy ma-
rãe’y (terra sem males) ainda em vida, considerando o 
modo de ser guarani, o nhandereko (filosofia de vida), 
aplicando as regras prescritas para se chegar ao estado 
de aguyje (perfeição), porém deixa a impressão de que 
a caminhada não tem outras intencionalidades senão 
o objetivo único de alcançar a terra sem mal celeste.
 Concordando em parte com a afirmação de 
Clastres15, de que ainda se canta e se reza (não reza-
mos, cantamos nossas orações) nos dias atuais, afir-
ma, no entanto, ser loucura a repetição dos atos dos 
nhaderu/nhandecy (orientadores espirituais) do pas-
sado, colocando uma multidão para caminhar, o gua-

14 CLASTRES, H. Terra sem mal. São Paulo: Editora Brasiliense, 1978.
15 Ibid., p. 110.
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rani de hoje demonstra que essa “loucura” é possível 
e praticada hodiernamente; não estou negando que o 
oguatá (caminhar) ficou restringindo e sim que novas 
formas de realizá-lo surgiram: se antes se ia a pé, hoje 
se vence as distâncias de bicicleta, moto, carro, ôni-
bus, trem, avião e quando é o caso chega-se ao destino 
exercitando o expresso “pé dois”. O caminhar é a mar-
ca registrada do Guarani, é a forma como exercita o 
Nhandereko (modo de ser). O que se responderia a um 
guarani se este perguntasse: há outro modo de viver 
sem caminhar? Há vida sem caminhar?
 O forte e latente desejo de alcançar o paraíso 
yvyju (terra dourada, madura), é o que alimenta todos 
os seus esforços nessa empreitada. Ao dançar, can-
tar, elevando sua voz de súplica, alenta a todos que se 
encontram em caminhada, potencializa o ânimo em 
prosseguir na busca por uma terra a ser guaranizada. 
O lugar onde será possível viver dignamente conforme 
o nhandereko (modo de ser), os preceitos de nhanderu 
ete (nosso deus Verdadeiro). Enquanto não alcança 
esse lugar, os pés guarani, que vencem as distâncias, 
consagram sua fé ao andar, entendendo que ao cami-
nhar trilham as veredas não só da esperança, como da 
própria liberdade de alcançar a iluminação do seu ser.
 De acordo com as narrativas, Nhanderú ete 
(nosso pai verdadeiro) dança caminha, e no dançar 
desdobra-se como nas narrativas de criação do mun-
do, se fortalece, seu poder expande-se como uma flor 
que se abre à luz do sol, irradia força e vida. Nas narra-
tivas, as divindades dançam, produzem movimento, 
atravessando o firmamento, carregam o seu pópegua 
(bastão ritual), lembrando ao guarani a dualidade de 
alma, entre os ensinamentos dos antigos e a realida-
de de hoje; entre nós e os Juruá (branco), entre a terra 
cheia de males e a terra perfeita; os caminhos por onde 
anda e guaranizados, recorda que existe a dicotomia 
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entre o teko porã (bem-viver) e teko axy (vida imperfei-
ta), nos espaços construídos para si e que pode alcan-
çar a iluminação ou se transformar-se em animal.
 Lembra que é o nhanderu (nosso pai) terreno 
aquele que detém o poder ritual e a força do nhanderu 
tenonde (nosso pai primeiro), é ele que cuida do equi-
líbrio entre o mundo visível e invisível, entre os seres 
e os poderes contidos na natureza. Seus cuidados es-
tão no âmbito de um sistema que perpassa por temas, 
como a política, a estética, a cultura, a educação, a éti-
ca, o direito interno, a etiqueta, mas principalmente o 
sistema de crença. Os assuntos que envolvem o siste-
ma religioso guarani, são mantidos em segredo e esta 
é uma forma de preservação do nhandereko (o que é 
nosso, modo de vida).

PAHAPÊ (FINALIZANDO)

 Talvez a rede de caminhos construa a epistemo-
logia dos pés em movimento, e então como sintetizá-la? 
Se há muitos caminhos ou formas de caminhar, pois há 
vários lugares ou destinos onde é ainda possível chegar. 
São caminhos que levam o Guarani Mbyá até o encon-
tro da alegria, ao lugar onde seu ser se tornará parte do 
ambiente, com ele interagindo, reelaborando o modo 
tradicional de ser. Desse ponto de vista, o fundamento 
de tudo é a educação tradicional, que inicia no seio da 
família, tem continuidade na opy (casa ritual), isso se 
no tekoá (lugar de morar) houver a pessoa do nhanderu/
nhandecy (orientadores espirituais), os ensinamentos 
permitirão ao futuro adulto, compreender a dinamici-
dade e a constituição das relações sociais; possibilitan-
do a compreensão do coletivo ao qual pertence.
 A importância que cada pessoa tem naquele 
círculo de pertencimento e identidade vai sendo dese-
nhada aos poucos; emaranhada na rede de parentesco 
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e afins, que compartilhavam conhecimentos, respon-
sabilidades, alimentos, assentos na opy (casa ritual). 
É levado a participar intensamente das atividades 
sociais. Aprende o significado de solidariedade, reci-
procidade, o mboraiú (amar). Passa a ter reconheci-
mento social pelos membros da comunidade, começa 
a exercitar sua capacidade de oratória, caminhando 
em busca das belas palavras, das palavras sagradas e 
o dom de transmiti-las.
 Aprende a conciliar e a buscar o consenso nos 
conflitos, a conviver com as contradições e ocupar o 
seu lugar de ente político, ético, sempre priorizan-
do o diálogo, estabelecendo uma rede de relações so-
ciais entre si e com os demais seres que compõem a 
sua cosmologia/cosmogonia. Tem plena consciência 
de que seus pés pisam a terra imperfeita, sabe que os 
jaras (donos) são dotados de intencionalidades, razão 
de estabelecer relações sociais com eles, nessa nego-
ciação parlamentam humanos e não humanos. Con-
vive hoje no contexto das relações interétnicas, de 
(re) territorialização, resignificação, reinterpretação, 
procurando lugares com as marcas deixadas por seus 
antepassados ou pela indicação de Nhanderu ete (Deus 
verdadeiro), negociando a sua permanência no local 
aonde chega, razão das alianças que perpassam os do-
mínios do social, natural e sobrenatural.
 O nhanderu e nhandexy (orientadores espiritu-
ais) demonstram e compartilham os estilos compor-
tamentais de integridade e afetividade, reciprocidade, 
solidariedade e mansidão. Com base nas recomenda-
ções dos guardiões do conhecimento, das boas pala-
vras, o Mbya segue com suas estratégias do nhandereko 
(modo de ser). O sistema cosmológico Guarani pressu-
põe uma enorme sociabilidade entre os seres, para que 
sejam evitados os extremos de guerra e/ou predação. 
Razão da importância do papel mediador dos orienta-
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dores espirituais, entre os seres e os mundos, sem ele 
(a), o horizonte se perde.
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Karl Heinz Arenz1

INTRODUÇÃO

As matas tropicais e campos gerais que se situ-
am acima das cachoeiras dos rios Trombetas e 
Curuá, ambos afluentes do rio Amazonas, ou às 

margens de lagos isolados no interior do Oeste para-
ense, abrigaram até o final do século XIX comunida-
des habitadas, principalmente, por pessoas escraviza-
das que fugiram de fazendas dos entornos das cidades 
de Óbidos, Alenquer e Santarém2. Esses lugares de 
refúgio eram conhecidos como mocambos e, além de 
escravos negros, abrigaram outros fugitivos da socie-
dade colonial, sobretudo desertores militares, “que 
podiam ser tanto ‘brancos’ e mestiços, como índios al-
deados, forros e negros livres”3. Escondidos nas flores-
tas, estes refúgios isolados eram espaços de proteção 

1 Dr. em Teologia, PPGHIS/IFCH/UFPA.
2 Até hoje, a maioria dos quilombos da região encontra-se nas bacias hidro-
gráficas dos rios Trombetas e Curuá, situadas um ao oeste (Município de 
Oriximiná) e outro ao leste (Municípios de Curuá e Alenquer) de Óbidos. Esta 
cidade foi até meados do século XX, o estabelecimento urbano mais impor-
tante do lado setentrional do rio Amazonas no Oeste do Pará. Os referidos 
lagos isolados, sobretudo o lago Matá, estão localizados no interior do muni-
cípio de Óbidos. (ACEVEDO, R.; CASTRO, E. Negros do Trombetas: guardiães 
de matas e rios. 2. ed. Belém: CEJUP/UFPA-NAEA, 1998. p. 89-102).
3 O termo mocambo, de origem banto, foi empregado, sobretudo no sé-
culo XIX e na primeira metade do XX para designar um agrupamento de 
fugitivos em regiões de difícil acesso, tendo uma conotação depreciativa. 
Já o termo quilombo também é de proveniência linguística banto, mas ex-
pressa implicitamente a resistência e a autoafirmação dos que habitam a 
comunidade que se designa como tal. (ACEVEDO; CASTRO, op. cit., p. 28).

SACACAS, RAMADAS E ESMOLAÇÕES: CRENÇAS E 
PRÁTICAS RELIGIOSAS EM COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS NO OESTE DO PARÁ 
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com expressiva autonomia, mas também lugares de 
produção e troca em contato regular com agentes da 
sociedade colonial circundante, inclusive “pequenos 
donos de sítios de fazendas”4.
 Apesar das perseguições e discriminações, que 
lhes foram infligidas desde meados do século XVIII, 
os mocambeiros aproximaram-se progressivamente, 
como confirmam relatos de diversos viajantes oitocen-
tistas, aos centros administrativos e comerciais. As-
sim, os descendentes dos escravos fugitivos no vale do 
Trombetas instalaram-se, desde os anos 1860, em ter-
ras abaixo das cachoeiras, ao longo do médio curso do 
rio e de seu afluente Cuminá5. Já na atualidade, obser-
va-se a tendência de um número cada vez maior de qui-
lombolas de viver em uma mobilidade rural-urbana, 
deslocando-se entre suas terras no interior e seu lote na 
periferia de Oriximiná, a sede do município situada no 
baixo Trombetas. Dentro desta reconfiguração recente 
da relação entre floresta e cidade, observa-se nos qui-
lombos uma expansão de atividades pecuárias e ma-
deireiras em detrimento do tradicional extrativismo e 
agricultura familiar nas terras coletivas6.
 Não obstante, a concepção histórica dos mo-
cambos/quilombos como núcleos habitacionais cul-
turalmente diversificados, apesar da predominância 
de afrodescendentes, e integrados em redes de solida-
riedade e intercâmbio, é fundamental para o presente 
texto que visa analisar o universo religioso-simbóli-
co engendrado no interior dessas comunidades. Para 

4 GOMES, F.S.; NOGUEIRA, S.M.S. Outras paisagens coloniais: notas sobre 
desertores militares na Amazônia setecentista. In: GOMES, F.S. (Org.). Nas 
terras do Cabo Norte: fronteira, colonização e escravidão na Guiana Brasi-
leira – séculos XVIII/XIX. Belém: Editora Universitária UFPA, 1999. p. 224.
5 ACEVEDO; CASTRO, op. cit., p. 107-121.
6 NASUTI, S. et al. Entre urbanização e regularização fundiária: uma geogra-
fia dos novos modos de vida quilombolas de Oriximiná. In: GRUPIONI, D. F.; 
ANDRADE, L. (Orgs.). Entre águas bravas e mansas: índios e quilombolas 
em Oriximiná. São Paulo: Comissão Pró-Índio/Iepé, 2015. p. 210-223.
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entender este processo, enfoca-se, em um primeiro 
momento, a presença africana na Amazônia, notada-
mente na região do baixo Amazonas, desde meados 
do século XVII até o reconhecimento como quilombos 
nas décadas de 1990 e 2000. Em seguida, trata-se da 
memória e da identidade específica das populações 
remanescentes de quilombos. Essas que apresentam, 
de um lado, pouca contrastividade cultural em suas 
práticas cotidianas frente às comunidades ribeirinhas 
“caboclas” vizinhas7, mas, de outro, mantêm vivas, 
mediante uma contínua transmissão oral, lembran-
ças que evocam os sofrimentos do tempo da escra-
vidão. Enfim, aprofunda-se o conjunto de crenças e 
práticas religiosas que marcaram o modo de vida dos 
mocambeiros. Longe de uma mera conservação, per-
cebe-se uma constante ressignificação e adaptação 
das tradições e rituais conforme as conjunturas e sen-
sibilidades que surgiram, sobretudo, durante o último 
quartel do século XX, com a implantação de projetos 
desenvolvimentistas e o enquadramento na categoria 
étnico-jurídica de “quilombo”.

NEGROS NO BAIXO AMAZONAS

 As primeiras presenças de africanos na Ama-
zônia são esporádicas. Documentada é a participação 
de trabalhadores negros nas expedições de Francisco 
de Orellana (1540-1541) ou Pedro de Ursúa e Lope de 
Aguirre (1560-1561). Além disso, há indícios de que 
holandeses e ingleses empregaram servidores negros 
em suas tentativas de construir fortins e cultivar ca-

7 O termo caboclo é muito ambíguo. Aqui ele é aplicado para identificar os 
ribeirinhos de matriz étnico-cultural predominantemente indígena, mes-
mo se isso não implica uma identificação como “índios”. Características 
tradicionais destas comunidades rurais são os laços de parentesco, o regi-
me de subsistência e a prática de um catolicismo popular com elementos 
pajeísticos (HARRIS, 2006).
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na-de-açúcar na foz do rio Amazonas no início do sé-
culo XVII. Só se pode falar de uma introdução sistemá-
tica de africanos negros, enquanto escravos, a partir 
de meados dos seiscentos quando se consolidou o do-
mínio luso sobre a região e, de modo especial, sobre a 
calha fluvial central8.
 Segundo afirma Vicente Salles9, o primeiro 
transporte com escravos negros teria chegado à Ama-
zônia portuguesa em 18 de março de 1662, provenien-
te de Angola. De fato, devido à ocupação de Pernambu-
co pelos holandeses, o Estado do Maranhão e Grão-Pará 
transformou-se temporariamente em uma alternati-
va potencial para a cultura canavieira lusa10. No en-
tanto, a retomada da região nordestina interrompeu a 
introdução de mão de obra africana para a incipiente 
empresa açucareira no Norte. De modo geral, a colônia 
amazônica ficava longe das rotas do tráfico negreiro 
no século XVII. De fato, para as atividades econômicas 
predominantes, a saber, o extrativismo das chamadas 
drogas-do-sertão (cacau, cravo, salsaparrilha, copa-
íba) e uma agricultura extensiva (mandioca), a mão 
de obra nativa era, em razão de seus conhecimentos 
práticos tradicionais e seu número relativamente ele-
vado, mais acessível do que o escravo africano, mui-
to mais caro e menos experiente no que diz respeito 
ao ambiente natural. No entanto, em resposta tanto 
às sucessivas perdas de feitorias na Ásia quanto aos 
efeitos de uma crise geral que afetava todo o mundo 
colonial, no último quartel dos seiscentos, a Coroa se 
pôs a reconcentrar suas possessões ultramarinas no 
8 ALONSO, J.L. Ruiz-Peinado. Daquelle péssimo mocambo. In: ALONSO, J.L. Rui-
z-Peinado; CHAMBOULEYRON, R.(Orgs.). T(r)ópicos de História: gente, espaço 
e tempo na Amazônia (séculos XVII a XXI). Belém: Açaí, 2010. p. 122-123.
9 SALLES, V. O negro no Pará: sob o regime da escravidão. Brasília/Belém: 
Ministério da Cultura/Secretaria de Estado da Cultura/Fundação Cultural 
do Pará Tancredo Neves, 1988. p. 5-7.
10 O Estado do Maranhão e Grão-Pará, situado ao norte do Estado do Brasil, 
constituiu, entre 1621 e 1772, a segunda colônia da América Portuguesa.
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Atlântico Sul. Neste contexto, ela também começou a 
investir diretamente na Amazônia, incentivando, in-
clusive a introdução de escravos africanos11.
 Assim, em 1673, um engenho real de anil foi 
aberto no Maranhão, contando com 50 escravos ne-
gros. Em razão de fracassos iniciais, o empreendimen-
to foi, em seguida, transferido para o Pará. No mesmo 
ano, um navio holandês, sofrendo uma avaria no cas-
co, desembarcou um total de 900 angolanos, dos quais 
alguns foram encaminhados às fazendas dos padres 
jesuítas. Pouco depois, em 1680, foi dada a primeira 
licença real para introduzir 600 escravos negros para 
a região amazônica. Mas não se tratou de uma iniciati-
va isolada da Coroa, pois a fundação da Companhia de 
Comércio do Maranhão, em 1682, previu a importa-
ção sistemática de escravos. No entanto, ela foi extinta 
poucos anos depois12. Na verdade, as reformas econô-
micas visavam a uma flexibilização da mão de obra.
 Uma lei de 1680, inspirada pelo padre Antô-
nio Vieira, declarou os indígenas livres – e, como tais, 
mais disponíveis para serviços que exigiam constante 
mobilidade, como a colheita de drogas ou o transporte 
fluvial – e prescreveu a introdução de “negros as Costa 
de Guiné” para “a cultura de searas e novas drogas”13. 
Após o fracasso dessas medidas – e da Companhia de 
Comércio – em razão da resistência violenta dos mora-
dores de São Luís do Maranhão, a importação de escra-
11 ARENZ, K.H. De l’Alzette à l’Amazone: Jean-Philippe Bettendorff et les 
jésuites en Amazonie portugaise (1661-1693). Sarrebruck: Éditions Uni-
versitaires Européennes, 2010. p. 52-56.
12 ALONSO, J.L. Ruiz-Peinado. Daquelle péssimo mocambo. In: ALONSO, J.L. 
Ruiz-Peinado; CHAMBOULEYRON, R. (Orgs.). T(r)ópicos de História: gente, 
espaço e tempo na Amazônia (séculos XVII a XXI). Belém: Açaí, 2010. p. 123.
13 Foram promulgadas duas leis no dia 1º de abril de 1680, a “Provisão sobre a 
repartição dos Indios no Maranhão e se encarregar a conversão d’aquella gen-
tilidade aos Religiosos da Companhia de Jesus” – onde consta a citação feita 
na frase – e a “Ley sobre a liberdade do gentio do Maranhão”. Ambas tratam do 
status da mão de obra indígena no final do século XVII e início do XVIII (BN. 
Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, 1948. v. 67. p. 51-59).
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vos africanos não parou, mas ficou aquém do estipulado 
pela lei. Um projeto reformador semelhante foi implan-
tado 70 anos depois, em meados do século XVIII, sob a 
égide do secretário régio Sebastião José Carvalho e Mello, 
o futuro Marquês de Pombal, aumentando significativa-
mente o contingente da mão de obra africana, graças à 
atuação de uma segunda Companhia de Comércio entre 
1757 e 1777. Desta vez, os escravos foram empregados, 
principalmente, em empreendimentos da Coroa, mas 
também em latifúndios de particulares e das ordens re-
ligiosas, produzindo gêneros para a exportação, como 
açúcar, arroz, cacau, tabaco, algodão, couro e sal14.
 Desde o fim do século XVII, também a região do 
atual baixo Amazonas, sobretudo em torno da foz dos 
rios Tapajós e Trombetas, foi, mediante a construção de 
missões e fortes, sucessivamente integrada nas dinâmi-
cas socioeconômicas e geoestratégicas do projeto colo-
nial. Sobretudo, o forte de Pauxis, atualmente Óbidos, 
situado em um promontório ideal para supervisionar 
a navegação no rio Amazonas, teve uma importância 
destacada. De fato, a presença de militares e missioná-
rias franciscanos, além de uma numerosa mão de obra 
indígena, tornou esta microrregião economicamente 
relevante. Com a concessão de sesmarias a colonos bran-
cos surgiram fazendas, cujos trabalhadores eram, quase 
exclusivamente, escravos negros. Segundo José Luis Rui-
z-Peinado Alonso, os censos dos oitocentos mostram a 
porcentagem considerável de escravos que havia nas 
freguesias da região, como Óbidos, Alenquer, Monte Ale-
gre ou Faro. No entanto, entre meados do século XVIII e 
XIX, as constantes fugas para as matas circunvizinhas 
em direção às áreas fronteiriças pouco ou não explora-
das tornaram-se um problema grave que nem sequer as 
expedições punitivas conseguiram resolver15.

14 ARENZ, op. cit., p. 124-125.
15 ALONSO, op. cit., p. 126-140.



107

 Rosa Acevedo e Edna Castro16, em sua pesquisa 
acerca dos quilombos na bacia do rio Trombetas, iden-
tificam, de forma implícita, cinco fases que marcaram 
a história desde a instalação dos primeiros mocambos 
na selva até o seu reconhecimento como quilombos. 
Quanto à primeira fase, tudo indica que a formação 
dos mocambos nos vales do Trombetas, com seus 
afluentes Cuminá e Erepecuru, e do Curuá, está liga-
da à expansão do cultivo do cacau promovida por co-
lonos brancos. De fato, os primeiros escravos negros, 
trazidos ao baixo Amazonas, trabalharam nas lavou-
ras de cacau e fazendas de gado perto das atuais cida-
des de Oriximiná e Óbidos. Tais atividades econômi-
cas começaram por volta de 1780 e implicaram, desde 
o início, a mão de obra escrava negra. Parte desses tra-
balhadores veio, conforme analisou Eurípedes Funes 
com base em pesquisas arquivísticas, diretamente da 
África. O autor aponta que

A partir dos registros paroquiais e cartoriais foi 
possível recuperar a trajetória desta força de tra-
balho. Uma origem africana que ainda hoje está 
presente na memória dos remanescentes de qui-
lombolas, nas histórias narradas pelos mais ve-
lhos, quando se referem aos seus antepassados 
trazidos da África para o Baixo Amazonas, de onde 
fugiram para os mocambos.

Do total de 2.938 escravos arrolados nos inventários 
post-mortem, século XIX, 1.223 possuíam origens 
declaradas. Desses 207 eram de origem africana. 

A leitura dos dados chama a atenção, além da plu-
ralidade de “nações”, para dois aspectos: primeiro, 
os escravos de Guiné aparecem de forma acentu-
ada nos registros de casamentos no século XVIII, 
predominando posteriormente aqueles vindos da 
região Congo/Angolana; segundo, há queda per-

16 ACEVEDO; CASTRO, 1998, p. 41-239.
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ceptível da presença de africanos nos registros da 
segunda metade do século XIX, com certeza refle-
xo do fim das importações diretas da África, a par-
tir de 1834. [...]

Mesmo havendo um número considerável de es-
cravos cujas origens não são especificadas, pode-
-se deduzir, com base nas leituras dos registros de 
casamentos, que somam 281, e dos inventários 
post-morten, num total de 303, que grande parte 
dos escravos africanos transportados para o Baixo 
Amazonas foram embarcados na Costa Ocidental 
da África, predominando os procedentes da região 
Congo-Angolana, de etnia Bantu.17

 Tudo indica que as fugas não tardaram a tornar-
-se um problema, pois informações apontam que já em 
1812 foi organizada uma expedição punitiva que des-
truiu os mocambos tidos como os mais antigos, Infer-
no e Cipotema, nas cabeceiras do rio Curuá, no interior 
de Alenquer18. Os sobreviventes deste ataque conse-
guiram reorganizar-se no rio Trombetas para onde mi-
graram, pois esse vale foi de acesso mais difícil e, além 
disso, mais densamente habitado por indígenas. Parece 
que, a partir de 1821, um “carafuz” (cafuzo) de nome 
Atanásio se destacou como líder eleito dos mocambos 
instalados ainda abaixo das cachoeiras do Trombe-
tas. As comunidades contaram logo com aproxima-
damente 2.000 pessoas. No entanto, tropas punitivas, 
enviadas em 1822 e 1823, portanto, no tempo da Inde-
pendência que, por sinal, despertou expectativas nos 
escravos, conseguiram prender Atanásio. Duas outras 
expedições, realizadas em 1827, resultaram na destrui-
ção de vários mocambos nos rios Trombetas e Curuá19.
17 FUNES, E.A. Áreas das Cabeceiras – Terras de Remanescentes: Silêncio, 
Matá, Castanhanduba, Cuecé, Apuí e São José. São Paulo: Comissão Pró-Ín-
dio, 1999. p. 4. Disponível em: http://www.cpisp.org.br/comunidades/
pdf/cabeceiras.pdf. Acesso em: 14 dez. 2019.
18 ALONSO, op. cit., p. 136.
19 ACEVEDO; CASTRO, op. cit., p. 41-67.
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 A segunda fase começa em meados do decê-
nio de 1830 com as convulsões da Cabanagem que 
abalaram profundamente todos os grupos sociais e 
étnicos na Amazônia, inclusive no baixo Amazonas. 
Numerosos escravos juntaram-se aos cabanos na 
medida em que esses chegaram à região após a per-
da de Belém, em 1837, aproveitando a ocasião ora 
para se vingar dos maus-tratos de seus mestres ora 
para fugir de suas fazendas. Também líderes negros 
se destacam, como o Preto Belisário, como coman-
dantes de grupos de cabanos. Segundo Acevedo e 
Castro20, só no vale do Curuá foram contados 2.000 
revoltosos. Fugindo das retaliações sangrentas das 
forças legalistas, os negros do rio Trombetas teriam 
fundado, sob a liderança de Atanásio, acima da 15ª 
cachoeira, o mocambo Maravilha. Vicente Salles o 
considera “a réplica amazônica dos mocambos dos 
Palmares”21. No entanto, ante novas incursões de 
tropas governamentais, este conjunto composto de 
várias aldeias espalhadas foi incendiado pelos pró-
prios mocambeiros, em 1852. Desses, alguns subi-
ram ainda mais algumas cachoeiras, outros desloca-
ram-se para o curso superior do rio Curuá. Depois, a 
pressão aumentou em cima dos mocambos no vale 
do Trombetas, mas várias expedições – algumas 
guiadas por índios Munduruku – fracassaram. Como 
última ação militar na região, o grande mocambo de 
Curuá foi destruído em 1876, sendo que os sobrevi-
ventes migraram para o médio curso do rio Trombe-
tas. Este constante vaivém entre as duas bacias hi-
drográficas vizinhas explica os laços de parentesco 
e a semelhança das práticas culturais que existem 
até hoje em toda a região22.

20 ACEVEDO; CASTRO, 1998, p. 69-77.
21 SALLES, op. cit., p. 234.
22 ACEVEDO; CASTRO, 1998, p. 69-77.
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 A terceira fase é menos agitada, pois, como 
reação às múltiplas expedições entre a adesão à In-
dependência e o fim da Cabanagem, os mocambeiros 
instalaram-se, de forma mais duradoura, nas terras 
acima das cachoeiras dos rios Trombetas e Erepecu-
ru. Lá, eles permaneceram até a Guerra do Paraguai, 
que gerou em 1866 condições mais favoráveis para 
negros prestes a se alistar, e a abolição da escravidão, 
em 1888. Segundo as palavras de Domingos Soares 
Ferreira Penna, referindo-se às décadas de 1850 a 
1870, “os negros foram senhores absolutos naquela 
região”23. O processo de consolidação está marcado 
pelo reagrupamento dos mocambos com base em es-
treitos laços de parentesco, pelos contatos frequen-
tes – de intercâmbio e miscigenação, mas também 
de conflito – com os povos indígenas vizinhos dos 
Kaxuyana, Tunayana, Pinakotó e Tirió, e, finalmen-
te, pela emergência de um modo de vida marcado 
pela adaptação ao ambiente natural. Assim, tudo in-
dica que, durante esse período mais calmo, se cons-
tituiu, em termos simbólicos, um sistema religioso 
de caráter católico-pajeístico – que será analisado 
em seguida – e, em termos econômicos, um regime 
de intenso extrativismo florestal focalizado na cole-
ta da castanha-do-pará. O aumento das trocas com 
comerciantes da cidade e regatões significaram uma 
maior integração na economia regional, dentro da 
qual os mocambos constituíram um fator significa-
tivo. Além disso, aprofundaram-se, naquele tempo, 
os contatos, através dos Campos Gerais e da Serra do 
Tumucumaque, como os bonis ou marrons, isto é, os 
quilombolas na Guiana Holandesa24.
 A quarta fase está marcada por uma lenta e 
cautelosa reaproximação. De fato, a consolidação dos 

23 Ibid., p. 79.
24 ACEVEDO; CASTRO, op. cit., p. 85-121.
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mocambos e a crescente mobilidade de seus habitan-
tes rompera, de certa forma, o seu isolamento. Apesar 
de ainda não estarem inteiramente livres do encalço 
das tropas, os mocambeiros intensificaram seus con-
tatos com as vilas ribeirinhas que, devido à navegação 
a vapor, à abertura do rio Amazonas a navios interna-
cionais e, finalmente, ao boom da borracha, haviam 
se tornado ainda mais atraentes enquanto lugares de 
aquisição de novos produtos. Assim, a partir de 1866 
e, mais ainda após a abolição da escravidão, observa-
-se um processo sucessivo de “descidas” da região das 
cachoeiras para os cursos médio e inferior do Trom-
betas e de seus afluentes, Cuminá e Erepecuru. Na 
mesma época, as terras que se estendem ao longo das 
margens dos rios começam a interessar também a co-
merciantes e famílias tradicionais de Óbidos e cidades 
vizinhas. Acevedo e Castro observam que

Os antigos moradores do Médio e Alto Trombetas 
passaram a figurar nos livros cartoriais, mas como 
uma referência quase invisível, quando, de fato, 
possuíam direitos adquiridos por ancianidade que 
nesses documentos aparecem tangencialmente. 
As denominadas terras de pretos como limites das 
áreas transacionadas não esvaziam-se apesar da 
identificação transmudada, e conseguem sair do 
anonimato.25 

 Dessa feita, os mocambeiros do Trombetas fo-
ram, de certa forma, inseridos nos mecanismos jurí-
dicos que, desde 185026, visavam regulamentar a pro-
priedade da terra. No entanto, os negros, em razão de 
sua tradicional prática extrativista nos vastos territó-
rios não delimitados em volta de seus mocambos, não 
se enquadraram no sistema oficial de pequenas posses. 
Essas estavam se espalhando ao longo da beira do rio 
25 ACEVEDO; CASTRO, op. cit., p. 133.
26 Em 1850 foi promulgada a Lei de Terras, estabelecendo novos critérios 
referentes à posse e aos direitos e deveres dos proprietários.
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Trombetas, onde surgiram, desde o fim dos oitocen-
tos, pequenos cacauais e fazendas de gado. A existên-
cia de casas comerciais, como a da família Guerreiro 
na Cachoeira Porteira, no alto Trombetas, assim como 
barcos de regatões e barracões de castanheiros mos-
tram que os negros foram cada vez mais atrelados às 
novas dinâmicas econômicas, sobretudo como coleto-
res de castanhas e, enquanto tais, como consumidores 
de produtos novos (armas, ferramentas, vestimentas). 
Estabeleceu-se, assim, um sistema de patronagem, re-
forçado por “leis do mercado que postulavam condi-
ções de sujeição do trabalhador castanheiro”27. Este 
regime se manteve até o terceiro quartel do século XX.
 Finalmente, uma quinta fase inicia-se no fim 
da década de 1970 quando novas interferências, des-
ta vez de porte maior, impactaram na vida dos mo-
cambeiros-castanheiros do rio Trombetas, foram elas 
a implantação da Mineração Rio do Norte  (MRN), as 
obras das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A 
(Eletronorte) e da empresa Andrade Gutierrez, as pros-
pecções da Aluminium Company of America – ALCOA, 
a atuação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (atual Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais – IBAMA), a abertura de uma 
estrada pelo 8º Batalhão de Engenharia Civil, além da 
criação de uma Floresta Nacional  (FLONA) e de uma 
Reserva Biológica. Esses projetos causaram múltiplos 
danos e confusões no plano ambiental, fundiário e 
social. Ante estas mudanças sucessivas, o enquadra-
mento das comunidades negras do rio Trombetas na 
categoria jurídica “remanescentes de quilombos”, es-
tabelecida pela Constituição Federal de 1988, ajudou-
-os a articular, com o apoio de agentes da Igreja Cató-
lica local e antropólogos de universidades e institutos 
renomados, suas reclamações e reivindicações. Como 

27 ACEVEDO; CASTRO, op. cit., p. 145.
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representante legal dos negros do Trombetas e do Ere-
pecuru-Cuminá constituiu-se, em julho de 1989, a As-
sociação do Remanescentes de Quilombos do Municí-
pio de Oriximiná (ARQMO), que valeu-se da garantia 
do Artigo 68 das Disposições Constitucionais Transi-
tórias da Constituição Federal, para focar sua luta na 
obtenção do reconhecimento do título coletivo das 
terras tradicionalmente habitadas pelos quilombolas. 
A primeira titulação foi concedida à comunidade de 
Boa Vista no alto Trombetas, em novembro de 1995. 
Outras comunidades nos rios Trombetas, Cuminá e 
Erepecuru seguiram tituladas no decorrer dos anos 
de 1990 e 2000, como também os quilombos da Terra 
de Cabeceiras no município de Óbidos e a comunidade 
Pacoval, no município de Alenquer28.

MEMÓRIA E IDENTIDADE DOS QUILOMBOLAS
 DO BAIXO AMAZONAS

 O principal diferencial entre os quilombos e 
as comunidades ribeirinhas de matriz cultural “cabo-
cla” que vivem às margens dos rios e lagos do Oeste do 
Pará, é, sem dúvida, a memória. As lembranças refe-
rentes ao tempo da escravidão, transmitidas mediante 
os relatos dos quilombolas mais velhos, constituem, 
conforme observa o historiador Eurípedes Funes29, 
um passado “apropriado, e (re)significado”, percebido 
como coletivo e vivo. O autor realça a dimensão agre-
gadora da memória entre as diferentes comunidades 
quilombolas:

Histórias de comunidades cujas ancestralida-
des remontam às sociedades mocambeiras que 

28 Ibid., p. 205-239 e PENTEADO, O. Estudo de caso: titulação Terra Qui-
lombola Cabeceiras – “sem medo de amanhã não poder estar aqui”. São 
Paulo: Comissão Pró-Índio/Movimiento Regional por la Tierra, 2014.
29 FUNES, E.A. Mocambos: natureza cultura e memória. Revista História 
Unisinos, São Leopoldo, v. 13, n. 2, p. 146-153, mai.-ago. 2009.p. 148.
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se constituíram nos altos dos rios, região das ca-
choeiras – as águas bravas – hoje estão estabeleci-
das nas aguas mansas, com ramos entrelaçados 
por relações de parentesco, compadrio e outras 
afinidades. Estão entrelaçados, sobretudo, por 
uma mesma história, partilhando experiências 
comuns na constituição de uma identidade e na 
construção de um espaço único – terras de negros, 
que é ao mesmo tempo raiz e cultura30.

 As memórias remetem – como já foi assina-
lado mais acima – ao tempo da escravidão, denomi-
nado de “tempo das candeias”31, mas referem-se, de 
forma implícita, também às lutas recentes contra os 
projetos desenvolvimentistas e em favor da titula-
ção da terra. De modo geral, o espaço do antigo mo-
cambo – e, subentende-se, o do novo quilombo – é 
apresentado no imaginário dos descendentes como 
uma “terra sem males”32, onde a abundância de ali-
mentos permite uma vida tranquila e em liberdade. 
Os relatos orais tendem a destacar a adaptação dos 
fugitivos às condições topográficas e climáticas das 
terras, tanto aquelas à beira das “águas bravas” das 
cachoeiras e corredeiras quanto, mais tarde, as que 
ficavam ao longo das “águas mansas” no médio e 
baixo curso dos rios. A dominação absoluta destes 
espaços, acima e abaixo das quedas d’água proteto-
ras, pelos mocambeiros contrasta, nas interpreta-
ções veiculadas pelas memórias dos quilombolas, 
com as humilhações infligidas no “tempo das can-
deias” e com as lutas provocadas pela interferência 
recente dos grandes projetos econômicos.
30 Id.
31 O “tempo das candeias”, termo muito presente na memória dos qui-
lombolas, faz alusão à prática punitiva dos donos de escravos de derramar 
óleo nas mãos, juntadas em forma de concha, de um escravo. Alumiando 
um pavio, o óleo esquentou ao ponto de fazer o escravo abrir a mão, o que 
serviu de pretexto ao dono para castigá-lo (ACEVEDO; CASTRO, op. cit., p. 
210).
32 FUNES, 2009, p. 150.
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 As peculiaridades climáticas e geográficas, ou 
melhor, hidrográficas, impuseram uma percepção 
cíclica do tempo que acabou ritmando a vida, inclu-
sive as fugas e as festas. Assim, o “tempo das cheias 
dos rios”, que, na Amazônia, se estende de dezembro 
a maio, sempre foi também “tempo de festas”, “tempo 
da castanha” e, sobretudo, “tempo da fuga”. Esta épo-
ca é, portanto, marcada por uma fartura que possibi-
lita mobilidades e sociabilidades mais amplas. Funes 
confirma-o, explicitando que “as festas, em especial, 
os ciclos natalino e junino, coincidem com o tempo de 
inverno e da castanha”33.
 Estes “espaços” e “tempos” específicos e inex-
tricavelmente interligados marcam a autopercepção 
dos quilombolas enquanto grupo sociohistórico pró-
prio. Territorialidade, temporalidade e, emanando 
delas, mobilidade são, pois, os conceitos norteadores 
do processo histórico da afirmação étnica e identitária 
dos “negros” do Trombetas. Essa inflectiu também na 
sua percepção pela sociedade circundante, sobretudo 
pelos grupos dominantes. Acevedo e Castro34 frisam, 
neste contexto, que “a identidade étnica conseguia 
refazer espaços no alinhamento das necessidades de 
fortalecimento grupal, de estabelecimento das dife-
renças, recriando na subjetividade o nós negros.” Essa 
nova autoestima se alimenta também da noção de 
uma transição, ou melhor, de transições, de uma con-
dição servil para a liberdade no passado e, também, no 
presente35.
 No que concerne à comparação das comunida-
des quilombolas com as suas vizinhas de caráter “ca-

33 FUNES, 2009, p. 149-150. 
COSTA, R.L.N.; CARIPUNA, R.E. As festas de ramadas no quilombo Paco-
val, Alenquer (1960-1970). 2015. TCC (Licenciatura Integrada em Histó-
ria e Geografia) – Ufopa/Parfor, Santarém, 2015. p. 21.
34 ACEVEDO; CASTRO, op. cit., p. 244.
35 ACEVEDO; CASTRO, op. cit., p. 210-213.
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boclo”, situadas no mesmo ambiente natural e com-
partilhando, basicamente, o mesmo modo de vida, se 
põe a questão da diferenciação entre as duas popula-
ções tradicionais. O’Dwyer36 assinala, em um primei-
ro momento, o reconhecimento jurídico-político da 
categoria étnica “remanescentes de quilombo” por 
parte dos negros como um dado fundamental:

A partir da Constituição Brasileira de 1988, o ter-
mo quilombo, antes de uso quase restrito a histo-
riadores e referido ao nosso passado como nação, 
adquire uma significação atualizada, ao ser inscri-
to no artigo 68 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias (ADCT) para conferir direitos 
territoriais aos remanescentes de quilombos que 
estejam ocupando suas terras, sendo-lhes garan-
tida a titulação definitiva pelo Estado brasileiro.37 

 Não se trata, portanto, de uma mera identidade 
histórica que remete ao passado, mas de sujeitos his-
tóricos que, necessariamente, existem no presente e 
têm “como condição básica o fato de ocupar uma terra 
que, por direito, deverá ser em seu nome titulada”38. 
Essa perspectiva, aberta pela nova conjuntura política 
após a ditadura civil-militar, além de gerar intensos 
debates teóricos entre os antropólogos, reconfigurou 
a autopercepção e identidade dos negros no Oeste do 
Pará, mediante processos que foram para além de uma 
mera aplicação de um preceito constitucional. Assim, 
as lutas engajadas, durante os anos 1990, em prol da 
titulação das tradicionais “terras de pretos” foram im-
pregnadas pelo estabelecimento de critérios de dife-
renciação étnica e cultural, tanto dentro do conjunto 
das diferentes comunidades afrodescendentes do país 
36 O’DWYER, E.C. Terras de Quilombo no Brasil: Direitos Territoriais em 
construção. In: ALMEIDA, A.W. B. et al. Caderno de Debates Nova Carto-
grafia Social: territórios quilombolas e conflitos. Manaus: UEA Edições, 
2010.
37 O’DWYER, op. cit., p. 92.
38 Id.
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quanto em relação às comunidades ribeirinhas não 
quilombolas vizinhas.
 Nesse contexto, O’Dwyer39 aponta para o apa-
rente problema da “pouca” contrastividade cultural 
entre quilombolas e “caboclos” nos rios Trombetas, 
Erepecuru e Cuminá. A autora, mesmo realçando o 
direito inalienável de autoatribuição étnica, esta-
belece, em vista da problemática, três critérios por 
meio dos quais os quilombolas se consideram como 
“muito diferentes” dos outros ribeirinhos, embora as 
duas populações tradicionais compartilhem muitas 
práticas culturais, como o uso comum da terra, a pro-
dução familiar de subsistência e, ainda, o universo 
religioso-simbólico.
 A antropóloga40 aponta, como primeiro cri-
tério, a forte ligação dos negros do Trombetas com 
a floresta. Enquanto “povo da floresta” eles se con-
siderariam, e seriam considerados, como preserva-
dores zelosos de seu ambiente natural circundante. 
Segundo, em termos sociais, os quilombolas seriam 
propensos a manter-se isolados em comunidades ru-
rais estruturadas por estreitos laços de parentesco. 
Sua conduta no ambiente urbano comprovaria esta 
atitude característica de apego com o próprio grupo. 
Terceiro, o domínio dos negros sobre o território das 
matas beirando os rios da bacia do Trombetas teria 
uma dimensão simbólica que se revelaria nas narra-
tivas acerca dos dois maiores “sacacas” da região, nas 
pessoas de Balduíno Melo e de Chico Melo, falecidos, 
respectivamente nos anos 1970 e 1990.
 Este último critério merece mais aprofunda-
mento no que se refere à temática central do presente 
texto. De fato, na região do baixo Amazonas, “sacaca” 
é o pajé cujo poder é “de nascença”. Esse inclui, para 

39 O’DWYER, op. cit.
40 O’DWYER, 2010, p. 99-108.
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além da intimidade com determinadas entidades da 
natureza, conhecidas como “encantados”, “encantes” 
ou “companheiros do fundo” – requisito fundamental 
para a cura e a adivinhação, as duas funções básicas de 
qualquer xamã –, a capacidade de “viajar pelo fundo” 
do rio em razão de uma proximidade maior para com 
“seus companheiros”. Neste aspecto, o “sacaca” é dife-
rente do pajé “de agrado” que tem que passar por uma 
fase de iniciação41. A fama do poder curativo e divina-
tório e as histórias referentes às “viagens pelo fundo” 
e às profecias42 atribuídas a Balduíno e Chico Melo não 
são limitadas pelas definições étnicas atuais, embora 
os dois líderes religioso-comunitários sejam uma re-
ferência-chave nas reivindicações dos quilombolas, 
sobretudo no que diz respeito à posse – real e simbóli-
ca – de suas terras nos rios Trombetas e Erepecuru-Cu-
miná. O’Dwyer43 observa, neste contexto:

A crença em mundos paralelos habitados 
por seres sobrenaturais e o domínio desse 
espaço adquirido pelos “sacacas”, inclusi-
ve no aprendizado sobre o uso dos recursos 
naturais e das potências que lhes ultrapas-
sam em suas práticas terapêuticas, permite 
a construção do território como uma totali-
dade simbólica, que define as fronteiras do 
grupo.44

 Como se pode ver, questões jurídico-fundiárias 
e códigos étnico-culturais se entrelaçam na (re)sig-
nificação da identidade grupal dos quilombolas. Essa 
41 ARENZ, K.H. São e salvo: a pajelança da população ribeirinha do Baixo 
Amazonas como desafio para a evangelização. Quito: Abya-Yala, 2003. p. 
157.
42 Há relatos de que o sacaca Balduíno Melo teria predito, nos anos 1960, 
o surgimento de uma “grande cidade iluminada dentro da floresta”. Esta 
suposta profecia foi considerada como realizada com a instalação da Mine-
ração Rio do Norte (O’DWYER, E.C. Os quilombos e as fronteiras da Antro-
pologia. Antropolítica, Niterói, v. 19, p. 91-111, 2005).
43 O’DWYER, op. cit., p. 101.
44 O’DWYER, op.cit., p. 102.
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imbricação caracteriza também os encontros Raízes 
Negras, organizados de forma irregular, desde 1988, 
pelas próprias comunidades quilombolas com o apoio 
do Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará (Ceden-
pa) em Belém, como também das paróquias católicas 
e associações culturais dos municípios de Oriximiná, 
Óbidos e Alenquer. De fato, esses eventos contribuí-
ram, sobretudo na década de 1990, a dar visibilidade 
às tradições de cunho religioso e artístico, como dan-
ças e devoções, além de veicular a produção cultural 
recente, notadamente, cantos e poemas que temati-
zam a luta pela titulação da terra45.

PRÁTICAS RELIGIOSAS NOS QUILOMBOS 
DO OESTE DO PARÁ

 É difícil querer “destrinchar”, com exatidão 
e conforme seus diversos aportes culturais um uni-
verso religioso-simbólico que se entende como uni-
dade. Assim, no que concerne à religiosidade pra-
ticada nas comunidades quilombolas do Oeste do 
Pará, a busca por uma matriz africana averígua-se 
como problemática. O’Dwyer46 constatou, em sua 
análise, o quanto as crenças e práticas dos negros 
do Trombetas encontram-se enquadradas nos tra-
balhos de Eduardo Galvão acerca da vida cotidiana, 
sobretudo, da religiosidade, de uma comunidade 
“cabocla” às margens do Amazonas. Embora Galvão 
evitasse afirmações categóricas referentes à origem 
– indígena ou africana – de certas entidades prote-
toras, como a “mãe do bicho” ou a “mãe do rio”, ele 
pressupõe, no entanto, uma clara preponderância 
ameríndia na composição do universo simbólico e 
nos ritos dele decorrentes.

45 PENTEADO, 2014, p. 10-11.
46 O’DWYER , 2010, p. 41-49.
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 Um exemplo dessa religiosidade compartilha-
da por moradores de comunidades rurais amazônicas, 
independentemente do fenótipo e da etnicidade por 
elas definidos e assumidos, é a já evocada atuação dos 
“sacacas”. De fato, a pajelança de matriz xamânico-in-
dígena compõe, junto com o Catolicismo popular, de 
caráter barroco, o essencial do sistema religioso pre-
dominante nas comunidades rurais amazônicas47. 
Assim, a percepção da ação dos encantados como am-
bígua e a dos santos como benévola é identificada no 
dia a dia tanto de caboclos quanto de negros. No en-
tanto, diferente dos encantados, que são respeitados 
mediante um comportamento individual mesurado e 
respeitoso, os santos são objeto de uma veneração co-
letiva conforme um ritual lúdico marcado por diver-
sas tradições. Dentre elas, se destacam as festividades 
santorais que podem ser organizadas ou pela comuni-
dade toda ou por determinados devotos. Seja como for, 
em ambos os casos, o festejo do santo atrai geralmente 
um número considerável de visitantes. Eduardo Gal-
vão observa com respeito a dualidade de encantados e 
santos no universo religioso ribeirinho:

Os santos são entidades domésticas benevolen-
tes que protegem o individuo ou a comunidade, 
assegurando-lhe bem-estar. Existem, contudo, 
outras forças e seres que povoam a natureza ou o 
mundo sobrenatural, contra os quais a ação dos 
santos é impotente. Neste caso, estão os seres que 
habitavam o fundo dos rios ou florestas. Derivam 
a maior parte das vezes de crenças provenientes 
do habitante primitivo, o indígena, e, em geral são 
expressos por denominações de procedência tupi-
-guarani, dada à difusão que esse falar teve duran-
te o período colonial. Essas crenças não conserva-

47 Convém assinalar que a pertença religiosa das populações rurais da 
Amazônia se modificou significativamente nas últimas décadas, sobretu-
do em razão de uma mobilidade maior – em termos geográficos e sociais – e 
o aumento significativo de denominações evangélicas que, em geral, são 
contrárias às práticas da pajelança.
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ram o molde original, modificadas que foram por 
influências como o próprio catolicismo, cultos 
afro-brasileiros e outros. O conceito de encantado, 
por exemplo, que domina na descrição desses se-
res, deve sua provável origem a crenças populares 
que o colono português ou europeu fundiu às do 
habitante indígena ou mestiço. Ao mesmo tempo, 
adaptaram-se à cultura contemporânea, desligan-
do-se do corpo de idéias religiosas a que perten-
ciam primitivamente.48

 Embora originária da tradição católica ibérica, 
as festas do padroeiro ou da padroeira, tal como se de-
senvolveram na Amazônia, suscitaram – e, em muitos 
casos, ainda suscitam – a desaprovação da autorida-
de eclesiástica imediata, representada pelo pároco e o 
bispo. O fato de, no passado, a presença dos padres nas 
comunidades do interior – e, mais ainda, nos remotos 
quilombos – ter sido muito irregular e até esporádica 
explica o caráter expressamente laical da religiosida-
de tradicional49. O sociólogo da religião Pedro Ribeiro 
Oliveira50 escreve que “Para o homem do interior, que 
vive isolado em sua pequena comunidade rural ou na 
pequena cidade, a experiência da grande festa do san-
to, com a afluência de uma massa de devotos é, certa-
mente uma experiência marcante”.
 No caso dos quilombos do Oeste do Pará, os 
primeiros esforços por parte do Clero para estabele-
cer uma forma de cuidado pastoral regular remontam 
ao último quartel do século XIX, quando sacerdotes, 
como frei Carmelo Mazzarino ou padre José Nicolino 
de Souza, tentaram contatar os mocambeiros no in-
tuito de tirá-los de sua posição supostamente margi-
48 GALVÃO, E. Vida religiosa do caboclo da Amazônia. Boletim do Museu 
Nacional – Nova Série, Antropologia, Rio de Janeiro, n. 15, p. 1-18, p. 5, 
abr. 1953.
49 OLIVEIRA, P.R. Expressões religiosas populares e liturgia. Revista Ecle-
siástica Brasileira, Petrópolis, v. 43, n. 72, p. 909-948, 1983.
50 OLIVEIRA, P.R. Religiões populares. In: BEOZZO, O. (Org.). Curso de Ve-
rão II. São Paulo: Paulinas, 1988. p. 107-123.
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nalizada dentro do conjunto da cristandade51. Se não 
é possível mensurar os impactos dos esforços dos dois 
clérigos mencionados na vida religiosa dos mocam-
beiros, pode-se, no entanto, afirmar que os festejos 
dos padroeiros são bem anteriores às suas expedições. 
Sobretudo, o fato de os quilombolas terem estabeleci-
do, desde a formação de duas comunidades, uma com-
plexa e intensa rede de interação com a população ri-
beirinha circundante permite concluir que o culto aos 
santos, tal ele foi resumidamente descrito por Eduar-
do Galvão52, já foi praticado por eles.
 O antropólogo, na sua descrição etnográfica 
das festividades populares celebradas, sobretudo, em 
honra a São Benedito, nos arredores de Gurupá no 
baixo Amazonas, estabelece os seguintes elementos 
que também podem ser observados nas comunidades 
quilombolas da região. Primeiramente, o período das 
festas não segue – como já foi assinalado mais acima 
– o calendário católico oficial, mas adapta-se tradicio-
nalmente ao ritmo da enchente por esta ser a época de 
maior abundância em alimentos. 
 Segundo, o autor afirma que a organização das 
festividades está inteiramente nas mãos de comuni-
tários devotos, prevalecendo, assim, uma clara di-
mensão laica. Conforme observa Galvão, a presença 
ou a interferência do padre é, muitas vezes, percebida 
como sendo incômoda. 
 Terceiro ponto: em muitas comunidades, a fes-
tividade em si é precedida por uma esmolação, isto é, 
uma peregrinação dos organizadores acompanhados 
de foliões – músicos devotos tocando instrumentos 
tradicionais, como tambor, rabeca e reco-reco –, que 

51 FUNES, E. A. Comunidades Remanescentes dos Mocambos do Alto 
Trombetas: Projeto Manejo dos Territórios Quilombolas, 2000. p. 6-15. 
Disponível em: http://www.cpisp.org.br/comunidades/pdf/alto-trombe-
tas.pdf. Acesso em: 15 dez. 2019.
52 GALVÃO, 1953, p. 3-5.
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levam a imagem do santo para as casas e sítios, pe-
dindo contribuições em forma de víveres, sobretudo, 
farinha de mandioca e animais de pequeno porte (ga-
linhas e porcos)53.
 Quarto aspecto: a festa em si segue um roteiro 
de cunho ritualístico que se estende, conforme a co-
munidade, por nove (novena), sete (semana) ou três 
(tríduo) dias. O levantamento e a derrubada do mastro 
constituem, em geral, marcadores, respectivamente, 
do início e do fim da festividade. No interstício, “re-
zas” tradicionais, como a recitação cantada de ladai-
nhas por “rezadeiros” – muitas vezes, ainda em latim 
–, eventualmente precedidas por uma procissão, mar-
cam as noites do período festivo. 
 Ao ato devocional, seguem atividades sociali-
zantes de caráter lúdico, como bingos, vendas de igua-
rias e danças, essas últimas acontecem, geralmente, 
no final da festividade ou devido às orientações dos 
párocos, uma semana ou quinzena após as homena-
gens religiosas. Essa aparente complementariedade 
de oração e diversão realiza-se em dois ambientes dis-
tintos, a saber, a capela e o barracão, também conheci-
do como “ramada”. 
 Durante toda a festa, as pessoas fazem ou cum-
prem promessas, sendo elas a manifestação mais re-
corrente das devoções individuais. Geralmente, os 
fiéis pedem ao santo ou à santa melhoras concretas 
para sua vida particular ou familiar, pois uma venera-
ção de caráter abstrata ou espiritual, como “louvor”, é 
pouco usual.

53 A esmolação foi muito comum em tempos de uma economia inteira-
mente caracterizada pela subsistência com pouca ou nenhuma circulação 
de dinheiro. O costume, que estava em vias de desaparecimento desde os 
anos 1980, está sendo retomado por muitas comunidades no interior da 
Amazônia (FIGUEIRA, C.L. Festa popular na Amazônia: Sairé, a reinvenção 
da tradição em Alter do Chão (PA), 1973-1997. Dissertação (Mestrado em 
História Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2014. p. 104).
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 Convém, no entanto, assinalar que as festivida-
des, como outras crenças e práticas de cunho religioso 
no interior dos quilombos, têm hoje um significado 
mais amplo, constituindo muito mais referenciais ou 
distintivos identitários – sobretudo, para os quilom-
bolas – do que meras expressões de um culto católico 
comunitário54. Por isso, o resgate de certas tradições já 
abandonadas por muitas comunidades, como o ergui-
mento do mastro ou a realização da esmolação, não 
remete tanto a uma motivação religiosa, mas antes ao 
intuito de realçar um patrimônio cultural imaterial 
próprio das comunidades quilombolas.
 Fora as festas dos padroeiros de dimensão co-
munitária, existem ainda determinados festejos de 
cunho particular, conhecidos em algumas comuni-
dades, como o quilombo Pacoval, sob a designação 
de “ramadas”. Trata-se de festas santorais privadas, 
organizadas por uma determinada família ou pessoa 
que, geralmente, é a “dona do santo”, ou seja, a pro-
prietária de uma imagem herdada de um antepas-
sado devoto. Lygia Teixeira55 esclarece que as festas 
de ramada são conhecidas em outras comunidades 
rurais do Pará e também do Brasil – sendo realizadas 
preferencialmente durante os períodos natalino e ju-
nino –, não se restringindo, portanto, aos quilombos 
do Trombetas e do Curuá.
 Tudo indica que a denominação ramada pro-
vém dos barracões feitos na ocasião do evento reli-
gioso. Assim, em 1893, o viajante francês Henri Cour-
dreau mencionou, em sua obra Voyage au Curuá, o 
barracão, designado de ramada, como lugar de dança 
dos festejos santorais, descrevendo-o como

54 FUNES, E.A. Mocambos: natureza cultura e memória. Revista História 
Unisinos, São Leopoldo, v. 13, n. 2, p. 146-153, mai.-ago. 2009. p. 148.
55 TEIXEIRA, L.C. Marambiré: o negro no folclore paraense. Belém: SE-
CULT/Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, 1989. p. 12-13.
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uma grande palhoça, aberta por todos os lados 
com o piso de chão batido, totalmente plano. É a 
sala de dança indispensável a uma comunidade 
negra. Pode-se passar sem comer, sem vestir, mas 
seria impossível viver sem uma ramada, utiliza-
da mais freqüentemente do que a gente imagina. 
Cada negro dança e faz dançar para a festa do san-
to, que é seu patrono, cada negro da mesma for-
ma não deixa de dançar de exortação em honra de 
sua santa, seja nas grandes festas, nas pequenas 
festas, mesmo quando não há festa eles as inven-
tam. Antes de dançar, vão à igreja, para rezar. Mas 
é preciso ver de que maneira é, parecem mais lan-
çar maldições contra Deus. Terminada a reza, ou 
se preferir a admoestação a Deus, a gente se reúne 
sob a ramada. A gente começa a dançar, enquanto 
a gente toca o ‘tantã’, enquanto outros cantam e 
batem as mãos em cadência56.

 Hoje, as festas de ramada tendem a diminuir e 
perder-se, tanto devido à crescente fragmentação so-
ciorreligiosa das famílias – aumento de igrejas evan-
gélicas –o que torna a manutenção do foco devocional 
privado difícil, quanto, no que se refere à organização 
regular, isto é, anual, a uma relação custo-benefício 
cada vez menos rentável. Sobretudo, os jovens demons-
tram pouco interesse em dar continuidade a determi-
nadas devoções de estrito caráter familial. Assim, no 
quilombo Pacoval, em Alenquer, sobreviveu, de antiga-
mente, das quatro festas de ramada, somente uma. Dos 
quatro festejos celebrados, até os anos 1970, sobrou só 
aquele em honra à Santa Luzia. As de São Miguel, São Se-
bastião e Sant’Ana se extinguiram57. Eurípedes Funes58 
menciona ainda uma ramada em honra a São Silvestre, 
também já extinta, mas omite aquela de São Miguel59.
56 FUNES, E. A. “Nasci nas matas nunca tive senhor”: história e memória 
dos mocambos do Baixo Amazonas. 1995. Tese (Doutorado em História) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. p. 338-339.
57 COSTA; CARIPUNA, 2015, p. 17-23.
58 FUNES, 1995, p. 339.
59 Costa e Caripuna (2015) encontraram, em 2015, só uma moradora de 
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 Lygia Teixeira60, que analisou esses festejos 
no interior de Alenquer, identificou características 
comuns com as festividades dos padroeiros, como a 
esmolação, o levantamento do mastro, a organização 
por leigos devotos – geralmente, membros da família 
que é “dona do santo” –, a realização de procissões e 
ladainhas, a gratuidade de alimentos e, finalmente, a 
festa dançante no final. Costa e Caripuna, professores 
no quilombo Pacoval, apontam que as ramadas

obedeceram a um calendário anual que levava 
em consideração o período do auge da coleta de 
produtos extrativistas. É o caso do cumaru que se 
inicia a partir do final do mês de agosto, dependo 
da safra, e vai até por volta do mês de novembro. 
Logo em seguida, se inicia a coleta da castanha do 
Pará, ressaltando que o quilombo sempre foi gran-
de fornecedor deste produto.61

 Ainda conforme Costa e Caripuna62, a ramada 
de Santa Luzia, a única que se celebra até hoje, ganhou, 
nesse meio tempo, um caráter mais comunitário do 
que familiar. Os dois professores averiguaram que a 
festividade, organizada por um “juiz da festa” desig-
nado no ano anterior, tem a duração de duas semanas, 
comportando uma trezena com a recitação noturna 
de ladainhas e o dia da festa em si. O levantamento e a 
derrubada do mastro marcam o período da festivida-
de, cujo auge é a procissão no dia de Santa Luzia, 13 de 
dezembro.
 Na véspera e no dia da santa, há um baile com 
cobrança de ingresso. Em contrapartida, mantém-se 
a gratuidade do almoço comunitário servido no dia 

Pacoval, a Sra. Maria Benedita Garcia, conhecida como Dona Noca, de 86 
anos de idade, que ainda se lembrava da ramada de São Silvestre, mencio-
nada por Nunes (1995).
60 TEIXEIRA, 1989, p. 12-13.
61 COSTA; CARIPUNA, op. cit., p. 15-16.
62 Id., p. 21-23.
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14 de dezembro no barracão. Os ingredientes provêm 
tanto da esmolação, feita no mês anterior, como de 
doações coletadas durante a festividade. Costa e Cari-
puna63 atribuem a preservação da ramada à populari-
dade de Santa Luzia, pois, “Venerada como protetora 
dos olhos, esta santa é muito popular entre a popula-
ção rural que precisa de uma vista clara para seus di-
ferentes afazeres”, sobretudo, a pesca ou a caça. Como 
no caso da atuação dos sacacas e da festa do padroeiro, 
também a ramada de Santa Luzia integra práticas reli-
giosas compartilhadas pelas comunidades ribeirinhas 
“caboclas” vizinhas.
 O mesmo não se pode afirmar em relação à 
dança do marambiré, outra tradição associada ao qui-
lombo Pacoval. Essa prática, embora de forte caráter 
lúdico, é também marcadamente religiosa. Com efei-
to, o marambiré consiste essencialmente em uma 
invocação de entidades católicas, como a Santíssima 
Trindade e São Benedito. A dança contém elementos 
evidentes de origem africana e indígena. Assim, re-
presentam-se as personagens do Rei do Congo e de rai-
nhas, de proveniência africana, e usa-se, nas diversas 
letras das músicas que animam a dança, múltiplos ter-
mos em nheengatu, a língua geral falada na Amazônia 
colonial e imperial, conforme afirma Azevedo64.
 Justamente em razão de sua suposta origem 
africana, essa prática lúdico-religiosa tornou-se co-
nhecida para além do quilombo de Pacoval. Pode-se 
afirmar que a dança constitui, dentre os elementos 
culturais que diferenciam quilombolas e outros ri-
beirinhos da região, o marcador identitário mais sig-
nificativo. O mesmo vale para outras manifestações 
religioso-culturais de origem africana, notadamente 

63 Id., p. 22.
64 AZEVEDO, I. M. Puxirum: memórias dos negros do oeste paraense. Be-
lém: Instituto de Artes do Parrá, 2002, p. 55.
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bantu, identificadas por Eurípedes Funes65, como o 
Cordão de São Benedito, ou a dança de lundum execu-
tada, por ocasião de outras festas santas, sobretudo, 
em honra a Santo Antônio ou Santa Luzia. O histo-
riador elucida que a matriz africana está “presente, 
ainda hoje, nas manifestações culturais das comu-
nidades negras, em especial naquelas do rio Curuá, 
do Trombetas e do lago do Matá, como o Cordão do 
Marambiré, também chamado de Aiuê, que em quim-
bundo significa festa”66.
 A dança do marambiré começa com uma cele-
bração na capela durante a qual, fora a recitação da la-
dainha e cantos devocionais, há também espaço para 
intervenções por parte dos participantes sob a forma 
de uma reflexão ou um breve sermão67. Em seguida, 
pondo um tipo de coroa com fitas coloridas, que João 
de Jesus Paes Loureiro68 designa de “tiara do Marambi-
ré”, os devotos formam duas rodas que se movem no 
ritmo da música, entoando cantos de teor devocional.
 Com relação à importância simbólica e identi-
tária do marambiré para os quilombolas de Pacoval, 
ela vem claramente à tona no depoimento de Maria da 
Cruz de Assis, Dona Cruzinha, transcrito por Eurípe-
des Funes em sua tese:

[...] nós temos o marambiré como uma graça, ou 
seja, temos fé. É o seguinte, pois desde que eu me 
entendi eu ouvia dos velhos, nossos pais, tios, 
avós, que se tinha uma pessoa em dificuldade de 
doenças, fosse uma criança, fazia-se a promessa 
com São Benedito. Conforme fosse a situação, fa-
zia o pedido, se alcançasse a graça a pessoa tinha, 
ou tem, que dançá no cordão durante o tempo que 
fosse viva, ou só um ano, ou oferecê um almoço 

65 FUNES, 1999, p. 18-19.
66 Id., p. 4.
67 TEIXEIRA, 1989, p. 39.
68 LOUREIRO, J.J.P. Cultura amazônica: uma poética do imaginário. Belém: 
Cejup, 1995. p. 154.
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dia 25 de dezembro; o mais certo é 6 de janeiro. As 
pessoas antigas que eu conheci e vi dançá maram-
biré na lei severa foi Maria Ângela, Maria das Dores, 
Maria Justa de Assis. Essa, com 110 anos, quando o 
rei de Congo era Euzébio, ela não se levantava mais 
da rede, mas quando ouvia a caixa batendo a cha-
mada, ela pedia a coroa e, assim, mesmo na rede, 
dançava o marambiré. Os sobrinhos mandavam 
ela pará de dançá e ela respondia que a mãe dela e 
o pai fizeram promessa para ela dançá o marambi-
ré durante o tempo que fosse viva, por isso ainda 
estava viva. Por isso é verdade que todos têm fé em 
alcançar graça no cordão de Marambiré, com São 
Benedito.69

 Como se vê neste relato, o marambiré não cons-
titui somente uma prática que interliga elementos 
simbólico-religiosos de diversas matrizes culturais, 
mas é também um rito que fornece sentido aos indi-
víduos. A centralidade da promessa a São Benedito, 
um santo muito popular entre as populações rurais, 
sobretudo, negras, da Amazônia70, enquanto recurso, 
tido como eficaz, em diversas dificuldades da vida, põe 
a dança em um contato inextricável com o cotidiano 
vivido pelos quilombolas. Como foi dito mais acima, 
ele é hoje também apresentado com frequência fora 
da comunidade no intuito de dar visibilidade a uma 
tradição considerada com tipicamente quilombola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Embora se enquadrem na história geral dos 
quilombolas no Brasil, os antigos mocambeiros, ha-

69 FUNES, 1995, p. 343-344.
70 LIRA, L.M.B.; SILVA, E.S. Festas de São Benedito em algumas cidades 
amazônicas: religiosidade, fé e devoção. In: XV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
HISTÓRIA DAS RELIGIÕES, Florianópolis, 25-29 jun. 2016. Disponível em: 
http://www.simposio.abhr.org.br/resources/anais/6/1470187813_AR-
QUIVO_FESTASDESAOBENEDITOEMALGUMASCIDADESAMAZONICAS.
pdf. Acesso em: 19 dez. 2019.
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bitantes da região Oeste do Pará, possuem múltiplas 
particularidades que os diferenciam tanto de outros 
remanescentes de quilombos quanto de seus vizi-
nhos “caboclos”. Mesmo assim, o intenso convívio 
com pessoas de origem indígena, mestiça e, também, 
europeia nos mocambos, que se constituíram desde o 
final do século XVIII em áreas remotas, de preferên-
cia “acima das cacheiras”, marcam até hoje a cultura 
desses afrodescendentes amazônicos. De fato, a aná-
lise da memória e de registros cartoriais e paroquiais 
permitiu a diversos pesquisadores retraçar o percur-
so histórico dos quilombolas da região, sobretudo no 
que se refere às fugas das fazendas do baixo Amazo-
nas, à instalação acima das cachoeiras e corredeiras 
dos afluentes setentrionais do grande rio e – embora 
com menos evidência – à origem africana.
 Diante disso, não é de se admirar que o uni-
verso simbólico-religioso dos quilombolas do Oeste 
paraense seja compartilhado com as demais popu-
lações tradicionais, sobretudo, os ribeirinhos “ca-
boclos”. Assim, os trabalhos de pajés, sobretudo de 
sacacas, e os festejos de santos com seus múltiplos 
rituais – comuns em todas as comunidades rurais 
amazônicas –, foram reinterpretados pelos qui-
lombolas, principalmente no contexto do processo 
de sua afirmação étnica e de obtenção da titulação 
coletiva de suas terras, enquanto manifestações de 
uma prática cultural peculiar e marcadores de uma 
identidade específica. Neste sentido, sobretudo a 
dança do marambiré ganhou grande relevo na re-
gião por conter elementos de origem africana.
 De fato, um maior esclarecimento relativo à 
especificidade do processo da formação histórica dos 
mocambos, de um lado, e os recentes esforços de re-
afirmação da identidade étnica motivada, em grande 
parte, pelo enquadramento na categoria jurídica de 
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“remanescentes de quilombos”, de outro lado, deram 
às crenças e práticas religiosas um significado mais 
amplo. Não se restringindo a meros fenômenos de 
cunho cultural ou ritual, elas contribuem para dar aos 
quilombolas do baixo Amazonas uma visibilidade e 
autoestima maiores, seja em nível regional, onde fo-
ram, durante séculos, marginalizados e discrimina-
dos, seja em nível nacional, onde se destacam enquan-
to habitantes dos primeiros quilombos oficialmente 
reconhecidos no Brasil.
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Andrés Mauricio Plazas Sierra1

INTRODUÇÃO

Na Colômbia, a luta indígena pela autonomia cul-
tural, educativa, política e administrativa em 
seus territórios tem uma de suas maiores con-

quistas no decreto de governo n. 632, de 2018, que 
define as “normas fiscais e demais necessárias para 
o funcionamento dos territórios indígenas em áreas 
não municipalizadas dos Departamentos de Guainía, 
Vaupés e Amazonas”. Em apoio ao processo de imple-
mentação do decreto, tem se que efetuar acompanha-
mentos e orientações técnicas que assumem diferen-
tes Organizações Não Governamentais (ONG), entre 
elas a Fundação Etnollano, que tem um longo percor-
rido de labor educativo, organizativo e de pesquisa 
com povos indígenas no departamento da Guainía.
 O presente texto surge da experiência de tra-
balho na equipe de Etnollano para a implementação 
do Decreto 632, atividade que requer a compreensão 
do tecido histórico, organizativo e cultural das co-
munidades indígenas, de seus representantes legais, 
lideranças e associações reconhecidas pelo Estado 
colombiano. Neste contexto, a figura da missionária 
evangélica Sofía Müller aparece como uma temática 

1 Mestre em História (PPHIST/UFPA), profissional etnoeducativo e técnico de 
campo da Fundação Etnollano, na Orinoquia e parte da Amazônia colombiana.

EVANGELIZAÇÃO NO GUAINÍA COLOMBIANO: 
A AUTONOMIA DOS INDÍGENAS 

CURRIPACOS-BANIWA E A NEGOCIAÇÃO DO 

SAGRADO, O CASO DA SOFÍA MÜLLER
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de imprescindível conhecimento, pelas implicações 
que ela teve na constituição de lideranças indígenas 
com um caráter religioso e a seu viés jurídico-político, 
e pelas complexas interações comunitárias que adian-
tou num processo que combinou a evangelização e a 
politização das comunidades indígenas no Guainía e 
no Uaupés (colombiano), num contexto onde a escra-
vidão, a exploração e a violência contra os povos indí-
genas da Amazônia em geral, foi uma extensão natu-
ral da lógica da “conquista”. 
 A seguir, se produz uma leitura histórica geral 
do impacto da missão evangélica Novas Tribos (New 
Tribes Mission) nos povos indígenas de Guainía, basi-
camente agenciada por Sofía Müller, entre 1944-1978, 
procurando evidenciar a negociação entre a consecu-
ção de certa “autonomia” cultural, econômica e políti-
ca daqueles povos e a limitação aos espaços privados 
ou o ocultamento das suas práticas sagradas de co-
nhecimento próprio, que envolvem o saber medicinal 
das plantas da selva, a ação espiritual dos animais e se-
res que ali habitam e o poder de controlar, para bem ou 
para o mal, esse saber.
 Os argumentos da escrita sustentam-se na 
aplicação de metodologias da história oral e trabalhos 
de memória coletiva com lideranças indígenas Curri-
paco-Baniwa e Piapoco, como parte da aposta pela in-
terpretação histórica do tempo presente, que permita 
compreender os atuais processos de autonomia terri-
torial indígena. Também se faz revisão de textos au-
tobiográficos dos protagonistas, especialmente o fei-
to por Sofía Müller, traduzido ao espanhol há poucos 
anos2, e a necessária revisão da produção acadêmica 
sobre o tema. Assim, no desenvolvimento das temáti-
cas abordam-se algumas categorias históricas relacio-
nadas com a territorialidade indígena amazônica e sua 

2 MULLËR, S. Su voz retumba en la selva. Bogotá: Ed. Desafio, 2013.
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inserção na ideia nacional colombiana, com os meca-
nismos de resistência indígena pacífica à exploração 
de suas forças e territórios, em que a prática religiosa 
sobressai como instrumento, e com os eixos para o su-
cesso do evangelismo trazido pela Sofía Müller e sua 
projeção aos interesses de autonomia territorial atual. 
A linha de análise pretende dar continuidade ao traba-
lho3 apresentado no PPHIST/UFPA, destacar os proces-
sos de resistência indígena na Amazônia colombiana 
desde seus territórios, tentando fazer frente à aplica-
ção da violência política institucionalizada, mecanis-
mo de interação do Estado com sua população e meio 
de reação dos grupos insurgentes.

TERRITORIALIDADE INDÍGENA AMAZÓNICA 
NO ESTADO COLOMBIANO

 À primeira vista, a região amazônica colom-
biana representa mais de 36% do total do território 
nacional. Aliás, pode chegar a abranger a metade, 
adicionando zonas com caraterísticas biológicas e 
sociais de transição, fortemente relacionadas com 
a paisagem amazônica, e práticas culturais e eco-
nômicas próprias da sua continuidade4.
 No entanto, a integração desta macrorre-
gião ao projeto “nacional” e econômico do Estado 
colombiano, pode ser entendido como o avanço de 
uma colonização torpe e tardia, que remonta a va-
gos debates coloniais entre uma distante adminis-
tração espanhola e uma decidida e avançada polí-

3 PLAZAS, A. Voces de pervivencia, el territorio de resguardo indígena en la 
amazonia colombiana, apuesta colectiva para resistir a la violencia política: 
experiencia del Resguardo Indígena Panuré-Guaviare (1984-1998). 2017. 191 
f. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia) – Universidade Fe-
deral do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Belém, 2017.
4 DOMINGUEZ, C. Amazonía colombiana: economía y poblamiento. Bogo-
tá: Universidad Externado de Colombia, 2005.
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tica territorial portuguesa para conquistar a selva 
amazônica5.
 Com o avanço da “República” colombiana, só 
certamente ao longo do século XX, superpõem-se de-
sordenadamente, diferentes figuras territoriais para a 
Amazônia, entre elas o território de Concordata com a 
Igreja Católica, para a civilização da população local, 
as reservas ambientais, os espaços para a exploração 
de recursos naturais e zonas mineiras, enfocadas em 
um mesmo fim de articulação ao mercado de commo-
dities internacional, e as zonas de colonização campo-
nesa planejada, de deslocados pela guerra e inclusa a 
implementação de granjas penais6.
 Todas aquelas ações, próprias da miopia po-
lítica da governança desde Bogotá, que ignoraram a 
presença milenar dos povos indígenas neste local, e 
lançou ali uma tímida resposta à definição do limite 
internacional e aos pedidos de terra e paz, que deixou 
uma sucessão de confrontos civis armados no resto do 
país, desde seu início como Estado republicano.
 Assim, o grande território amazônico e suas 
sucessões ficou dividido em duas sub-regiões: a Ama-
zônia Ocidental7 e a Oriental. Rotuladas pelo acesso à 
exploração de recursos, biológicos e humanos, pelas 
condições de entrada das potências econômicas a es-
tes elementos e pelo modo de relação com o centro bu-

5 Quase desde sua conformação, a república da Colômbia estabeleceu um 
acordo com a Igreja Católica cedendo o controle administrativo, civil e cul-
tural das zonas povoadas por “selvagens”, referindo-se aos povos indíge-
nas, para civilizá-los.
6 Entre as mais célebres o Penal Agrícola de Araracuara, estabelecido num 
dos locais amazônicos mais complexos e desconhecidos para o Estado co-
lombiano. Ver: USECHE, M. La prisión del raudal. Historia oral de la colo-
nia penal de Araracuara. Amazonia colombiana 1938-1971. Bogotá: Min. 
Cultura; ICANH, 1998.
7 Estendida em 177.435 km² e composta pelos atuais departamentos de 
Caquetá, Guaviare e Putumayo, influentes em áreas como o nascimento da 
cordilheira central, a fronteira com Equador no Pacífico, e as fecundas pla-
nícies entre montanha e selva.
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rocrático do país, ou pelo menos de comunicação com 
aquele, sobretudo, depois de uma  quase confrontação 
militar internacional com o Peru em 1934.
 No Oriente amazônico colombiano, o Departa-
mento do Guainía e do Uaupés, que foram uma única 
figura territorial até a década de 1970, junto com o De-
partamento Amazonas, são a maior zona amazônica 
limítrofe com a Venezuela e o Brasil, estendendo-se 
por mais de 236.000 km2 e com a menor faixa popu-
lacional da região.
 Contudo, o complexo contexto da Amazônia 
colombiana, a posse do Guainía foi feita pelo gover-
no colombiano, só que nesse instante, a Venezue-
la e mesmo o Brasil já tinham tomado mais de 40% 
do território amazônico herdado pela cartografia da 
independência. A dinâmica da definição dos pontos 
fronteiriços tem sua origem no tímido intento de 
controle da exploração do Hevea brasiliensis, ou a ár-
vore de borracha, macabro processo que amparou o 
genocídio indígena, por meio da exploração de mi-
lhares de aborígenes, para o sustento duma próspera 
economia por mais de um século8.
 Se bem que uns dos maiores expositores da lógi-
ca da escravidão, violência e depravação contra os indí-
genas amazônicos colombianos foram os seringueiros 
peruanos no território do Putumayo, conhecidas ao 
mundo pelo informe de Casement em 1912, estas prá-
ticas não lhes foram exclusivas, nem só aconteceram 
ali. Seringueiros brasileiros, venezuelanos e colombia-
nos já aplicavam implacavelmente esses métodos para 
a obtenção da borracha ao longo do rio Orinoco, afetan-
do todas as comunidades indígenas assentadas no cano 
Casiquiare e nos grandes rios Guainía, Inirida e Guavia-
re que se introduzem pela Colômbia. 

8 GÓMEZ, A. Putumayo: la vorágine de las caucherías. Memoria y testimo-
nio. Bogotá: CNMH, 2014.  Tomo 1.
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 Aquilo significou para povos indígenas, como 
os Curripacos-Baniwa, os Puinave, os Piapocos, e mui-
tos outros, deslocamentos de seus sítios originários 
de assentamento, construção de novas dinâmicas de 
resistência, movimentando-se para fugir dos abusos, 
e à procura de novos espaços para construir sua comu-
nidade, ou aqueles determinados pelos horrores da fe-
bre da borracha. 
 Assim, o Guainía configurou-se, para a segun-
da metade do século XX, num gigante ponto de recep-
ção e trânsito de povos indígenas deslocados no mo-
mento de mais intensidade da exploração da borracha 
e resistentes a seus últimos estertores, além de ondas 
de deslocados pela explosão da nova fase de violência 
política no interior do país. 
 Os territórios indígenas reconhecidos pelo Es-
tado no Guainía vêm da mão de processos regionais 
maiores durante as duas últimas décadas do século 
XX. Embora definidos no meio da interação com no-
vos poderes como as guerrilhas, os narcotraficantes e 
os latifundiários herdeiros da economia da borracha. 
 Neste cenário de deslocamentos, injustiças e 
crueldades contra os povos indígenas, no meio de uma 
colonização contemporânea da Amazônia colom-
biana, inscreve-se a figura da missionária Sofía Mül-
ler. No entanto, o aceite dum representante religioso 
como uma oportunidade de apoio contra a explora-
ção branca, teve no Guainía um processo de transfor-
mação intercedido pelas necessidades destes povos e 
uma relação complexa com os sistemas religiosos.
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RELIGIOSIDADE, DO MECANISMO DE SUJEIÇÃO 
PARA CIVILIZAR À RESISTÊNCIA INDÍGENA 

PACÍFICA E ORGANIZADA NA AMAZÔNIA

 Os Curripacos-Baniwa fazem parte da impo-
nente estrutura linguística do Tronco Arawak. A de-
rivação desta raiz linguística remonta de 1.000 a 500 
anos A.P.9, a partir desta data puderam ser identifica-
dos como Proto-Maipure do Norte.
 Neste sentido, pode-se falar de vestígios duma 
ocupação territorial milenar da bacia hidrográfica 
conformada pelo alto rio Orinoco, o Guainía, o rio Ne-
gro e o cano Casiquiare, esta distribuição está caracte-
rizada pela variação dialetal de acordo com uma gran-
de família patrilinear, que, por sua vez, tem um local 
próprio para sua exploração, uso e proteção, e também 
determina a possibilidade de filiação matrimonial e 
hierarquias de poder com outros povos, de acordo com 
uma origem mítica compreendida pelo passo do herói 
mítico Kuwai, que deixou diversos pontos de origem 
específicos para cada clã, de acordo com suas capaci-
dades para conviver com o território e os seres.
 A rede familiar, linguística e cultural dos Cur-
ripacos é considerada por eles uma continuidade ter-
ritorial nomeada Curripaquia, a qual persiste até hoje 
apesar da subdivisão de sua terra pela definição dos 
Estados da Venezuela, da Colômbia e do Brasil, onde 
os interflúvios do Orinoco, do Negro e pelo cano Casi-
quiare continuam sendo um ponto geoestratégico da 
Amazônia e o trânsito a Orinoquía, como foi desde os 
tempos da incursão europeia.      
 Nesta ocupação e interação com o território, a 
imposição da religião como mecanismo de controle 
territorial, cultural, econômico e político teve diver-

9 ORTIZ, M. Introducción a la lengua Kurripaco. Em: Forma y función 11. 
Bogotá: Departamento de Lingüística/UNAL, 1998. p. 55-75.
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sos sentidos de negociação, de acordo com o modo de 
assimilação ou a capacidade de rejeição que a comuni-
dade curripaca conseguiu em diferentes etapas, e no 
princípio de pervivir10 como povo indígena.
 Nas análises destas etapas, o professor Fran-
cisco Ortíz11 tem planteados três momentos-chave 
da relação entre o povo Curripaco, ou da interação 
do macroterritório Tukano-Arawak com as religiões 
vindas da Europa.

OS “RESGATES” E A AÇÃO DOS MISSIONEIROS 
NO COMÉRCIO ESCRAVISTA INDÍGENA

 A cínica repartição do território prometido 
por Colombo, entre a coroa portuguesa e espanhola, 
na qual a definição da Amazônia contemporânea tem 
seu princípio, foi determinada pelas decisões tomadas 
desde os altos púlpitos católicos. Nesse sentido, a de-
terminação do controle populacional e territorial so-
bre a zona dos Curripacos, foi uma ação de confronta-
ção militar e de dominação social e cultural, orientada 
por mentes religiosas. 
 Para o século XVIII ainda não se tinha uma defi-
nição clara dos limites de cada reino na espessa selva. 
Além disso, o tráfico de escravos era um concorrido 
negócio entre as potências e afetado pelo cumprimen-
to quase total do genocídio indígena e do sequestro 
africano. Neste cenário, implementam-se os resgates, 
mecanismos para a consecução de mão de obra escra-
va e a definição dos limites territoriais das coroas, por 
meio do controle econômico e militar,  que consistiam 

10 O conceito de pervivencia surgiu no contexto da reivindicações políticas 
e culturais dos povos indígenas colombianos, destacando o ato de viver sob 
as lógicas da tradição no contexto do Estado capitalista-racista ocidental.
11 ORTIZ, F. Análisis de la traducción y aplicación de la Constitución co-
lombiana a la lengua Curripaco. Revista Nómadas. Bogotá: Universidad 
Central-Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, 2010.
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na caça e sequestro de integrantes das comunidades 
indígenas, entre elas dos Curripacos, para cristianizá-
-los, argumento jurídico, econômico e religioso que 
sustentava a implementação de cruéis procedimentos 
para “resgatar” os perdidos, fazer um julgamento para 
determinar sua capacidade de contrição, e calcular a 
dívida por aquele processo, no caso de sobrevivência.
 Pela capacidade de movimentação pela zona e 
os mecanismos de relacionamento familiar de cultu-
ras como a Curripaca, onde a vivenda do casal era, às 
vezes, determinada pelo nível de endividamento do 
noivo com o pai dela, a implementação da lógica do 
“endedude” ou barracão foi facilitada. Aliás, na zona 
de influência do Orinoco, a dinâmica do comércio es-
cravista apoiou-se nos indígenas Caribe, reconhecidos 
mercenários nativos que uma vez endividados com os 
comerciantes portugueses, viam-se obrigados à caça 
de almas a resgatar, e os aventureiros bandeirantes.
 

A MENSAGEM LIBERTADORA DO CATOLICISMO 
POPULAR E SURGIMENTO DO VENANCIO CRISTO

 Com o surgimento das “nações” sul-america-
nas, o panorama de perseguição e exploração das co-
munidades indígenas do rio Guainía, e da Amazônia 
em geral, não mudou muito. Aliás, pode se falar que 
as “bonanças” de matérias-primas amazônicas, como 
borracha, peles exóticas, alimentos locais e fibras ve-
getais, intensificou a demanda de mão de obra escra-
va, e dos meios de pressão para a exploração das co-
munidades indígenas e seus conhecimentos.
 Neste contexto, muitos foram os empreendi-
mentos comunitários para reagir a esta nova fase da 
violência colonial, apoiada ainda na verticalidade da 
instituição eclesiástica e sua união com os poderes 
políticos e militares. Uma daquelas expressões é a que 
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Wright12 tem chamado de “catolicismo popular”, a 
amálgama entre a mensagem reinterpretada do Jesus 
libertador, e a figura dos heróis indígenas, que repro-
duz um novo corpo de crenças com a oposição ao po-
der opressor e seus apoios, era abençoada.
 Alguns dos personagens que surge da memória 
dos sabedores indígenas Curripacos sobre aquele mo-
mento da resistência, é o Venancio Aniceto Camico, ou 
melhor conhecido como Venancio Cristo. A história 
deste herói começa com a prédica do padre Arnoud, 
que aparece com a migração de diversos grupos po-
pulacionais dos quilombolas em interrelação com os 
povoados indígenas, produzindo novas expressões re-
ligiosas com importante matiz libertador.
 O período de maior recordação do Venancio 
Cristo foi sua acérrima confrontação ao escravista ve-
nezuelano Tomas Funes e seu exército de seringueiros. 
O Diabolô Vermelho, apelido dado ao desalmado co-
merciante, que dominou todo tipo de comércio na área 
do Orinoco e seus rios tributários entre 1911 e 1921, 
invadiu territórios da Colômbia com o beneplácito do 
Governo da Venezuela, escravizou e torturou milha-
res de indígenas à procura de diversos bens da selva, e 
exerceu o poder civil, militar e econômico de uma im-
portante faixa territorial desta parte da Amazônia.       
 Ainda assim, a lenda conta como Venancio Cris-
to adiantou por várias comunidades a ideia da fé cristã 
em oposição à exploração dos seringueiros. Seus se-
guidores falaram de seu poder de mudar em qualquer 
animal ou material da selva, para fugir das balas de 
Funes, assim como o da ressurreição depois das múlti-
plas ocasiões em que foi executado, e voltou para con-
vencer aos escravizados a fugir ou se insurrecionar.  

12 WRIGHT, R. História Indígena e do Indigenismo no alto Rio Negro. São 
Paulo: FAEP-UNICAMP. Mercado das Letras, 2015.
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O DESENVOLVIMENTO DO PROTESTANTISMO NA 
COLÔMBIA E A ENTRADA DA SOFÍA MÜLLER 

NO RIO GUAINÍA

 A linha religiosa protestante já tinha alguma 
presença no país, a partir do apoio dos regimentos 
ingleses nos exércitos republicanos. Ao avanço da 
nação, fizeram uma parte respeitável da sociedade 
urbana e das comunidades de proprietários rurais 
e comerciantes. 
 No entanto, com um novo recrudescimento do 
conflito entre as fações políticas liberais e conserva-
doras para as duas primeiras décadas do século XX, o 
argumento da filiação religiosa católica ao Estado e da 
intervenção eclesiástica na administração pública, en-
volveu os debates e adiantou os ambientes para a per-
seguição de toda aquela ideia longe de uma identida-
de nacional, formada por um purismo católico com o 
idioma espanhol como base, influenciada por facções 
radicais da Espanha. A partir disso, o protestantismo 
foi rapidamente e erroneamente identificado com as 
posturas políticas liberais que promoviam a separação 
Estado-Igreja. 
 Na década de 1930 e no começo de 1940, pa-
radoxalmente ao tempo do incremento dos fiéis 
evangélicos na Colômbia, deram-se vários incidentes 
antiprotestantes relacionados com a crescente con-
frontação civil e armada partidária, que estaria por 
explodir completamente na metade de século. Con-
sequentemente, os missionários estrangeiros procu-
rariam locais de evangelização afastados dos polos da 
confrontação, procurando que sua intervenção fosse 
muito mais conforme com os desígnios de deus. 
 Ao chegar à metade do século, a presença de 
protestantes norte-americanos ou ingleses na Ama-
zônia colombiana envolvia uma importante zona do 
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Putumayo. Em 1943, a Aliança Cristã e Missioneira 
estabelece-se também em Caquetá, e os Adventistas 
do Sétimo Dia em Leticia, com isso, a nova religião faz 
presença nos departamentos amazônicos mais povo-
ados e conectados com o centro da Colômbia para o 
momento13. Além disso, a renegociação da Concordata 
com a Igreja colombiana abre novos espaços à inter-
venção evangélica nas áreas que deixam a estrutura 
católica e seu poder econômico, cultural e político.
 Depois da hecatombe social nomeada o Bogo-
tázo14, em 1949, a violência antiprotestante intensi-
ficou-se, os missionários foram identificados como 
parte das hordas liberais e em apoio dos subversivos. 
Assim, muitos procuraram as rotas dos deslocados de 
toda a nação.
 No entanto, com o avanço e naturalização do 
confronto civil e o medo à mensagem da Revolução 
Cubana, a identificação dos subversivos com os prin-
cípios comunistas, impulsou que as Igrejas católica e 
protestante se encontrassem contra um inimigo co-
mum e deixassem de lado suas supostas rivalidades. 
A partir daqui, as teorias da vigilância estrangeira ao 
cargo de redes de informação religiosa cobraram sen-
tido, com a chegada do Instituto Linguístico de Verão 
ILV, na década de 1960, sua importante estrutura co-
municativa e logística não podia dar outra ideia15.

13 CABRERA, G. Las nuevas tribus y los indígenas de la Amazonia: histo-
ria de una presencia protestante. Bogotá: Lito Camargo Ltda., 2007. 
14 O Bogotázo foi definido como a explosão social que gerou o assassinato 
do líder político Jorge Eliecer Gaitán na Bogotá a 9 de abril de 1948 onde 
morrerem mais de 3000 pessoas em confrontos armados com o exército, 
e que estendeu-se no mesmo sentido por todo o pais, se-configurando a 
terrível época da Violência.
15 STOLL, D. Higher Power: Wycliffe’s Colombian Advance. In: HVALKOF, S.; 
ABY, P. (eds.). Is God an American? An Anthropological Perspective on the 
Missionary Work of the Summer Institute of Linguistics. Copenhagen: In-
ternational Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA); Survival Interna-
tional, 1981.
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 Neste contexto, aparece a missionária estadu-
nidense Sofía Müller. Vinda de uma família profun-
damente ligada ao protestantismo, ela abandona sua 
carreira como desenhista e se entrega de cheio a recen-
te constituída Missão Novas Tribos, depois de escutar 
seu fundador, Paul Fleming, falar da necessidade de 
difundir o Evangelho nas comunidades indígenas, tão 
apartadas de Deus.
 A missionária chega à Colômbia em 1944, com 
grandes dificuldades para se acostumar ao idioma e 
a cultura colombiana, interna-se nas zonas de selva 
amazônica do país passando pelos diferentes fortins 
evangélicos e procurando locais ainda desertos da pa-
lavra divina e necessitados da obra missioneira. As-
sim, se descola a Mitú, para o momento capital do que 
hoje é o departamento do Uaupés e Guainía, e aventu-
ra-se a navegar os turbulentos rios e as densas flores-
tas à procura de povos indígenas ainda não contata-
dos e por evangelizar.   
 Sua intervenção se produz num momento em 
que as tensões pelo acesso à terra, no interior e costa 
do país, gerava constantes confrontos e deslocamen-
tos de camponeses colonizadores que olhavam na 
Amazônia uma possibilidade, já que a Igreja Católica 
conservava ainda um importante poder econômico, 
civil e cultural que não estava disposta a ceder, e numa 
situação de uma economia local em declive, depois 
do esplendor da exploração da borracha, que via nas 
peles exóticas e novas matérias da floresta um renas-
cimento, sem que isso significasse uma mudança no 
mecanismo de sujeição da mão de obra indígena. 
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O LEGADO DA SEÑORITA SOFÍA MÜLLER: 
A OCULTAÇÃO DO SAGRADO E O FORTALECIMENTO 

DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA INDÍGENA

 Ainda hoje, na cuidadosamente ordenada e lim-
pa cozinha, e nos sublimes encontros para a alimenta-
ção das comunidades curripaca, pode se atender parte 
da rigorosa fundamentação religiosa que Sofía Müller 
estimulou em cada uma das tarefas diárias da vida co-
munitária indígena.

Foto 1 –  Cozinha da comunidade

 A distribuição da casa teve mudanças pela in-
fluência da filosofia evangélica, aquelas continuaram 
guardando suas grandes dimensões, mas com uma 
distribuição que evitava a promiscuidade e fazia notar 
o esmero pela salubridade e limpeza. 
 Do mesmo modo, a autoridade civil e religiosa 
dos pastores indígenas conservava quase intacta sua 
imagem e condição, sendo reconhecidas pelas comu-
nidades e consultadas pelos novos líderes políticos 
indígenas, que acham neles uma força decisiva para 
acompanhar suas decisões. 
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 Mas como isso foi possível? Como hoje, anos de-
pois do desaparecimento da missionária, conservam-
-se símbolos da ordem cultural e civil empregados pelo 
evangelismo? A tese deste texto, com apoio de outras 
análises, sustenta-se em que a influência desta reli-
gião teve sucesso pelos contextos de exploração, con-
fronto e discriminação sofridos pelos curripaco, aliás, 
histórico, e que tinha para o momento da chegada da 
Sofía as características especiais acima anotadas. 
 Mesmo assim, a metodologia evangelizadora 
usada por Müller teve uma importante parte em seus 
logros, a partir do exercício de negociação estabeleci-
do com as comunidades curripaca, o qual pode ser re-
sumido em três pontos:

O USO DO IDIOMA INDÍGENA PARA 
O PROCESSO EVANGELIZADOR

 Uns dos métodos de “civilização” mais usados 
pela Igreja Católica era a proscrição dos idiomas indí-
genas, a infração da medida tinha consequências que 
afetavam ao infrator, sua família e comunidade. A re-
sistência no uso do idioma próprio era sinal de rebel-
dia pelo que os povos com aquela disposição podiam 
ser enfrentados militarmente.
 A missionária evangélica lê aquela situação, e 
procura apoio nos falantes indígenas do espanhol para 
aprender a língua e produzir uma grafia própria que 
permita a efetiva comunicação da mensagem evangé-
lica. O Novo Testamento foi traduzido por completo 
para as línguas Curripaco-Baniwa e Puinave, e ten-
tou ser reproduzido em muitas outras seguindo este 
exemplo. 
 Aqueles povos precisaram constituir meca-
nismos para ensinar a ler nas suas comunidades as 
Santas Escrituras no seu idioma, uma ação que havia 
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significado a perseguição e o castigo. Também a mis-
sionária constrói uma série de textos para os líderes 
evangélicos ou pastores, nos quais se orienta, não só à 
boa interpretação dos textos sagrados, senão também 
o modo de regulação civil, econômica e cultural das 
suas comunidades. 
 Essa negociação significou a renúncia ao gran-
de acumulado do conhecimento oral representado 
nos resos16, nos cânticos e conselhos transmitidos por 
séculos a partir da formação dos sabedores resanderos 
ou pajés, temidos e respeitados por seu conhecimento 
das plantas para fazer o bem ou mal.

FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS 
RELIGIOSAS E COMUNITÁRIAS

 Sofía Müller chega num momento de grandes 
pressões para o povo indígena pelos últimos esterto-
res da época da seringa. No momento era utilizada a 
tática do endeude (barracão ou endividamento) para 
que os indígenas ficassem sujeitos por um tempo in-
definido à exploração de sua força de trabalho, sem 
mais pago que bugigangas.
 Junto com a tradução do Evangelho aos idio-
mas indígenas, o livro do “líder”, foi uma maneira de 
intervir na organização dos indígenas e na liberta-
ção da ordem comerciante escravista. Sofia foi direta 
contra os mecanismos de escravidão aplicados pelos 
seringueiros na zona. E ganhou a inimizade deles por 
isso, até tentar matá-la, tentaram.
 Os atos públicos, como o matrimônio e o batis-
mo, foram assimilados por aquela nova ordem jurídi-
ca do evangelismo. No livro das lideranças, Sofia dei-
xou consignados os elementos para adiantar àqueles 

16 Cânticos e orações em idioma indígena, usados para prevenir doenças, 
curá-las ou produzi-las.
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sem precisar da orientação dos brancos. Dentre es-
sas orientações, as comunidades recebiam preceitos 
sobre o comportamento como casal e seu rol dentro 
da comunidade, assim como o uso do intercâmbio 
como modo de conseguir suas mercadorias “neces-
sárias” deixando de lado a interação com os serin-
gueiros. Levando assim uma vida ascética, também 
beneficiada pela chegada de algumas mercadorias 
norte-americanas.
 Do mesmo jeito, a relação com a Igreja Católica 
foi rejeitada nas comunidades assimiladas pela evan-
gelização, junto com os funcionários do governo local 
que expressaram sua filiação religiosa, talvez porque 
haviam tido uma forte participação na sustentação da 
exploração dos seringueiros.
 As comunidades indígenas deveram apropriar 
uma nova ideia de liderança que passou do conheci-
mento milenar das plantas e a espiritualidade da sel-
va, aos preceitos do evangelismo. Aliás, em muitas 
ocasiões, a liderança evangélica era escolhida entre os 
pajés que renegavam de seu conhecimento e conver-
tiam-se ao evangelismo.

A SANTA CEIA, E A RECONSTRUÇÃO DO DABUCURÍ

 A realização das conferências ou santas cenas foi 
um ponto central para o desenvolvimento do processo de 
evangelização e para o fortalecimento da estrutura políti-
co-organizativa gestada pela Igreja Evangélica. Elas redu-
ziram o grande esforço de se deslocar pelo rio, de aldeia em 
aldeia, fazendo o trabalho de evangelização, além de ativi-
dades, como o seguimento das atividades nos encontros 
futuros, a formação de novas lideranças, a celebração de 
casamentos, o recebimento de novos integrantes, ao tem-
po que se faziam intercâmbio de alimentos e mercadorias, 
como foi parte da tradição milenar indígena desta zona. 
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 Estes encontros foram retomados por Sofía 
Müller, as reuniões milenares indígenas de intercâm-
bio de mercadorias, ferramentas e medicinas, assim 
como a celebração de casamentos e a união de famí-
lias, chamada Dabucurí. 
 No entanto, nestes encontros revisitados, ape-
sar da vigilância social imposta pelas restrições evan-
gélicas, se sabe da prática de alguns rituais proibidos 
pelo evangelismo, assim como a celebração com álco-
ol e outras sustâncias, que nunca conseguiu erradicar 
a missionária.

A MANEIRA DE CONCLUSÕES, AS MUTAÇÕES DAS 
LIDERANÇAS EVANGÉLICAS INDÍGENAS NA LUTA 

CONTINUADA PELA AUTONOMIA TERRITORIAL
 
 A influência do processo de evangelização 
na comunidade Curripaca é inegável. O conceito 
de lei, escritura sagrada, é fundamental para eles, 
assim como a validade e respeito que têm os pas-
tores evangélicos e as tradições que eles represen-
tam. É importante ter presente que esta estrutura 
comunitária fundamentada na religião, permitiu 
que essa comunidade indígena suportasse a pres-
são de novas bonanças exploradoras, como a se-
ringa, e a chegada dos grupos guerrilheiros e sua 
instalação por mais de 40 anos. 
 Atualmente, com o processo de imple-
mentação do decreto 632, essas lideranças têm 
assumido a orientação espiritual e político-
-organizativa de um processo que pelas impli-
cações com o manejo de recursos públicos e a 
procura de um maior bem-estar para as comu-
nidades, requer maior capacidade de aceitação e 
representatividade das lideranças com suas co-
munidades.
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 No entanto, os medos e prevenções pelo possí-
vel uso do conhecimento ancestral da selva ainda per-
sistem nos espaços de decisão das autoridades, onde 
se produzem naturais confrontações internas, isto 
mostra que apesar da evidente apropriação das dire-
trizes evangélicas, o conhecimento próprio continua 
vivo e oculto por diferentes mecanismos que o preser-
va até hoje como parte de uma reviravolta desse saber 
para o controle do território.  
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Aldrin Moura de Figueiredo1

Nas ruas, feiras e shoppings centers entre as mui-
tas camisetas, almofadas, estampas e objetos 
religiosos é infalivel encontrar a iconografia dos 

santos combatentes, como São Jorge ou São Miguel 
Arcanjo, entre os de maior devoção popular. De ban-
das rock, ao universo das HQs, literatura fantástica e 
séries de TV, o romantismo macabro, a estética dark, 
o enredo da justiça celeste e a atmosfera bélica fazem 
parte do antigo e renovado culto de São Miguel e as Al-
mas do Purgatório na sociedade contemporânea das 
cidades amazônicas e brasileiras. Miguel, na legenda 
do Cristianismo católico, foi aquele arcanjo que lutou 
contra Lúcifer em sua expulsão do Céu, levando-o até 
às portas do Inferno2.
 Herói do combate entre o bem e o mal, o ar-
canjo se tornou titular de cemitérios, capelas fu-
nerárias e santuários, em várias intenções, desde 
a luta do bem contra o mal, onde aparece lutando 
com o dragão zoomorfo, ou diabo na versão mais 
comum da contrarreforma, empunhando a lança 
com a cruz de Cristo e/ou as correntes que tranca-
vam as portas do umbral do inferno. Também apa-
rece nas imagens ibéricas da conversão de povos 
gentios de América, África e Ásia, na conquista e 

1 Dr. em História, PPGHIS/IFCH/UFPA/CNPq.
2 A respeito da revisão hagiográfica dos santos na contemporaneidade, 
ver: BINFIELD, C. (ed). Sainthood revisioned: studies in hagiography & 
biography. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995.

SÃO MIGUEL E AS ALMAS DO PURGATÓRIO:
 IMAGENS E DEVOÇÕES NO GRÃO-PARÁ IMPERIAL
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conversão de índios e criolos nas célebres pinturas 
espanholas, peruanas e caribenhas3.

Foto 1 – Anônimo, A aparição de São Miguel 
Arcanjo a Diogo Lázaro. Ol. s/madeira, século XVII. 

Santuario de San Miguel del Milagro, 
Nativitas, Tlaxcala, Mexico

3 A título de exemplo, vale referir o antigo sermão de Mariano Antonio de 
la Vega, La mas verdadera copia del divino Hercules del cielo, y sagrado Marte 
de la iglesia el glorioso archangel Señor San Miguel, a las sagradas plantas de 
Maria Nuestra Señora en su milagrosa aparecida imagen de Guadalupe, para 
proteccion, y amparo de este nuevo mexicano mundo. Sermon, que el dia 29 
de septiembre de 1752. predicó en su santa iglesia el Dr. D. Mariano An-
tonio de la Vega... Sacalo a luz D. Francisco Xavier Marquez de los Rios, y 
Valdes (México: Imprenta del Nuevo Rezado, de Doña M. de Rivera, 1753).
Muito interessante sobre a África, o livro recente organizado por Ingvild 
Sælid Gilhus, Alexandros Tsakos e Marta Camilla Wright, The Archangel 
Michael in Africa: history, cult, and persona (Londres: Bloomsbury, 2019).
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 Assim como também aparece como emblema 
e simbologia da purificação nos rituais de morte, car-
regando o turíbulo e incensando ora o caminho dos 
mortos, ora a própria liturgia fúnebre, ou ainda as 
imagens proféticas da vitória sobre a besta das sete ca-
beças – as sete cabeças da besta representam sete rei-
nos neste mundo – porque a besta sobe do mar (isto 
é, de povos, e multidões, e nações e línguas, o que liga 
essa imagem também à ideia de conversão) – e não de 
um único povo, como no Livro de Daniel, em especial 
no oitavo capítulo. E a besta (em si) representa o poder 
mundial (aquele entregue a Satanás, cujos reinos do 
mundo e a glória deles se mostraram a Cristo, na co-
nhecida passagem da tentação no deserto, conforme o 
Evangelho de Mateus)4.
 No Grão-Pará colonial, com o trabalho missio-
nário das ordens religiosas e do parco clero diocesano, 
um amplo universo de crenças, tradições e interpene-
trações culturais foi sendo gestado no interior amazô-
nico, incluindo certamente todas essas imagens pre-
cedentes. Em Belém e São Luís, mas também nas vilas 
e cidades amazônicas, com certa fortuna gerada pelo 
comércio do cacau, do peixe e da farinha, em meio à 
instabilidade social e à violência no controle do braço 
de trabalho do índio, São Miguel parecia uma espécie 
de padrinho ideal de almas fadadas ao purgatório, es-
perançosas de escapar da condenação final. Era “juiz” 
das culpas de homens que trocaram a virtude pela 
avareza e a ganância.
 Na antiga Vila de Beja, no atual municipio de 
Abaetetuba, em abril de 1764, o português Raymundo 
José Bethencurt, que era diretor de índios da povoa-
ção, denunciou ao Santo Oficio, o índio Lázaro Vieira, 
4 Além de seus aspectos místicos, é interesse pensar no lugar e espaço 
litúrgico da missa católica, ver: BLOUET, L. Saint Michel et les anges de 
la messe: mystique d’un pèlerinage: quinze siècles de liturgie et d’art. Le 
Mont Saint-Michel: Editions des Annales, 1964.



156

por este ter guardado entre seus pertences um pacote 
“com uma hóstia dobrada em quatro partes, embru-
lhada em um papel de letra redonda com letras ver-
melhas e pretas que mostrava ser do Breviário e sobre 
esta folha uma capa de papel pardo”. Adiante, diz ain-
da que “logo acharam no mesmo embrulho sete boca-
dinhos de pedra do tamanho de botões pequeninos”. 
Tratavam-se de pedaços da célebre e cobiçada pedra 
d’ára, ou “pedra do altar”, furtada do Altar do Arcan-
jo São Miguel. Quem havia dado a Lázaro os pedaços 
de pedra da ara tinha sido o índio Joaquim, sacristão, 
que também havia dado ao índio Domingos Gaspar, 
sargento-mor da povoação, ao índio Mathias, a um ra-
paz índio, filho mais velho do índio João Lourenço e 
ao índio Francisco. O índio Mathias, perguntado para 
que queria a dita bolsa, declarou que lhe diziam que 
“quem tinha consigo a dita pedra decerto não morria 
sem confissão”5.
  Com o uso da pedra, dos pedaços de hóstia 
e do breviário católico como amuleto, antiga tradição 
já descrita desde o principio da cristante europeia, 
considerado sagrado, especialmente retirado do 
altar do Santo Arcanjo, tinha como objetivo impedir 
que a pessoa morresse sem confissão, garantindo 
assim a salvação da sua alma, diante daquele que 
pesa os pecados na passagem do Purgatório. Vale 
aqui, portanto, uma explicação rápida sobre a pedra 
d’ara ou do altar. Em seus aspectos litúrgicos, o altar 
representa Jesus Cristo como pedra fundamental da 
Igreja. No centro do altar há uma pequena cavidade, 
onde se coloca uma pedra, comumente de mármore 
5 LAPA, J.R.A. (org.). Livro da visitação do Santo Ofício da Inquisição ao 
Estado do Grão-Pará: 1763-1769. Petrópolis: Vozes, 1978. Sobre a presença 
indígena na inquisição na Amazônia Colonial, ver: JÚNIOR, A.D.C. Índios 
cristãos: poder, magia e religião na Amazônia Colonial. Curitiba: Editora 
CRV, 2017. Sobre os aspectos polticos da Inquisição no Pará, ver: MATTOS, 
Y. A última inquisição: os meios de ação e funcionamento da Inquisição no 
Grão-Pará pombalino (1750-1774). Jundiaí: Paco, 2012.
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ou granito, denominada pedra d’ara, que encerra 
dentro de si relíquias de santos mártires, recordando 
o costume primitivo cristão de celebrar a santificação 
e a memória do sacrifício do calvário sobre o túmulo 
dos mártires e suas relíquias6.

Foto 2 – Imagem de São Miguel Arcanjo 
(madeira, século XVIII).

Igreja da Vila de Beja, Abaetetuba, Pará

 A pedra tem um orifício onde se colocam frag-
mentos dos ossos de algum santo, depois é lacrada e o 
bispo passa óleo e a benze. Em especial, desde a Idade 
Média, quando o altar é consagrado, o bispo passa óleo 
6 BROWN, P. The cult of the saints: its rise and function in latin christia-
nity. Chicago: The University of Chicago Press, 2014. Ver, em especial, o 
capítulo Potentia.
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e vinho, depois coloca grãos de incenso nos cantos e no 
meio os acende. Essa tradição provém da memória da 
consagração do altar do templo de Salomão. A pedra 
d’ara também é uma lembrança de quando os ofícios 
eram testados nos esconderijos das catacumbas sobre 
os túmulos dos mártires que haviam sido recolhidos. 
Por isso mesmo, durante a missa, o cálice e a  hóstia 
devem pousar sobre a pedra d’ara. As toalhas do altar 
geralmente são três, feitas de linho, de cânhamo ou al-
godão, devendo ser bentas pelo bispo ou por um sacer-
dote por ele delegado. Aqui se retoma novamente os 
usos da tradição, pois as toalhas devem simbolizar o 
sudário com que foi amortalhado o corpo de Jesus7.
 Uma vista pela imensa iconografia e imaginá-
ria de São Miguel Arcanjo revela as transformações no 
repertório das representações sobre o santo. À espa-
da e às palmas do santo se incorporaram a cruz – re-
metendo à Paixão de Cristo – e a balança, símbolo da 
avaliação das almas de justos ou pecadores. Imagens 
antigas, muitas vezes repintadas por fatura popular, 
no barroco marajoara, hipercolorido, do altar-mor da 
Matriz de São Miguel Arcanjo de Melgaço8.
 Difícil haver povoado, vila ou cidade do inte-
rior paraense sem o seu cruzeiro. Mais que herança 
da Antiguidade – proteção de povoados ou indício de 
morte violenta –, a cruz das almas convoca ao respei-
to e à prece aos defuntos que fizeram a passagem. Por 
outro lado, no século XIX era vivo o costume da bacia 
das almas nas esmolações das confrarias de São Mi-
guel. Símbolo de caridade, a bacia era objeto litúrgico 
destacado na Confraria de São Miguel e Almas da an-
7 JUNG, J. The Gothic screen: space, sculpture, and community in the ca-
thedrals of France and Germany, ca. 1200-1400. Nova York: Cambridge 
University Press, 2013. p.17-24.
8 RUGGERO, R. Farsi spazio: San Michele medievale fra architettura e ima-
gine. Milão: Franco Angeli, 2015; SARRAF, A. Cosmologias afroindígenas 
na Amazônia marajoara. Projeto História, São Paulo, n. 44, p. 197-226, 
jun. 2012.
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tiga vila Cintra, hoje cidade de Maracanã, no Nordeste 
do Pará. Lá, diferentemente das irmandades ocupadas 
em rezar pela salvação apenas de confrades ou doado-
res abonados, os devotos do Glorioso São Miguel en-
comendavam missas em sufrágio dos moradores, dos 
encarcerados, dos doentes, dos “alienados”. Pediam 
por defuntos em geral e, para financiar os cultos, re-
colhiam esmolas nas famosas bacias das almas de São 
Miguel, conforme compromisso no Livro dos Regis-
tros dos Compromissos das Irmandades Religiosas 
Paraenses, reformadas em 18539.
 Na década de 1860, ocorreu o caso mais espe-
tacular relacionado com o culto e o uso hagiográfico 
da iconografia sacra de São Miguel Arcanjo. Trata-se 
do programa iconológico levado a termo pelo bispo 
do Pará, D. Antônio de Macedo Costa, em especial 
pela substituição de pinturas do século XVIII por 
obras do século XIX na Sé de Belém do Pará, de acor-
do com os novos parâmetros artísticos do Catolicis-
mo romano e do mercado global de arte ao tempo do 
papa Pio IX.  Diferentemente da compreensão que 
hoje tem-se de cópia, evidencia-se pela documen-
tação de época e pelos debates na imprensa da épo-
ca, que cópia era um conceito movente, ambíguo e 
polissêmico. Um bom exemplo disso é a história da 
troca de uma tela “original” de um São Miguel Ar-
canjo, de Pedro Alexandrino de Carvalho, datado do 
século XVIII, por uma “cópia” italiana oitocentista 
de um São Miguel de Guido Reni10.

9 FIGUEIREDO, A.M. Escravos e senhores nas irmandades religiosas na 
Amazônia do século XIX. Amazônia Ipar, Belém, v. 5, n.3, p. 28-50, 2001.
10 FIGUEIREDO, A.M. Uma cópia de Guido Reni por um original de Pedro 
Alexandrino de Carvalho: Belém do Pará e o modelo italiano na arte global 
do século XIX. In: BRANDÃO, A.; TATSCHE, F.G. DRIEN, M. (Org.). Políti-
ca(s) na história da arte: redes, contextos e discursos de mudança. Bra-
gança Paulista: Margem da Palavra; Ed. Unifesp, 2017. p. 67-79.
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Foto 3 – São Miguel Arcanjo que derrota Satanás, 
1635 (Guido Reni, óleo sobre tela, 293 x 202 cm)

Fonte: Acervo da Igreja de Santa Maria della 
Concezione dei Cappuccini, Roma, Itália

 Os planos de substituição dos antigos painéis 
iniciam ainda em 1869. Segundo D. Macedo Costa, es-
crevendo para o jornal A Estrella do Norte de 17 de ja-
neiro daquele ano, estava “colocado em um dos altares 
laterais de nossa bela Catedral um painel, recentemen-
te chegado da Itália”, recentemente encomendado por 
ele próprio. Procura-se então não deixar dúvida sobre 
a qualidade da obra: “É uma cópia bem acabada do São 
Miguel, primor de obra do célebre Guido Reni, e cujo 
original se admira na igreja dos padres Capuchinhos 
em Roma. São Miguel vitorioso rechaça para o abis-
mo a Satanás acorrentado”. No mesmo tom, aproveita 
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para ressaltar a potência da imagem: “A força e a graça 
que transluzem no semblante e no porte do Arcanjo, 
o grandioso e belo horror de seu adversário vencido, 
contrastam de uma maneira sublime nesta grande 
composição artística”. Um campo de intertextualida-
de está contido na prédica de D. Macedo Costa. Miguel 
era um arcanjo, que em sua etimologia original queria 
dizer mensageiro primeiro ou principal. Anjo da mais 
alta ordem, a oitava, na hierarquia celeste, aparece, no 
entanto, descrito na  Bíblia cristã, apenas duas vezes 
no Novo Testamento11.

Foto 4 – São Miguel Arcanjo, c. 1869 (Óleo sobre tela, 
3,20 x 1,93 cm, cópia do original de Guido Reni. 

Autor desconhecido)

Fonte: Acervo da Catedral da Sé de Belém

11 FIGUEIREDO, A.M.; RODRIGUES, S.F. Vênus, crucifixos, corações e arcan-
jos: Arte e reforma católica entre Roma, Paris, Munique, Lisboa e Belém do 
Pará (1869-1871). Revista Antíteses, v. 10, p. 774, 2017.
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 Sob o ponto de vista do programa iconológi-
co proposto para a Catedral da Sé por D. Macedo Cos-
ta, São Miguel representava a luta pela cristandade 
e pelos valores do Catolicismo romano. Com o santo 
guerreiro, soldado e militar retomava uma emblemá-
tica fundamental desde a chamada Igreja Primitiva. 
Pensar uma arte para todo o mundo cristão implicava 
pensar um modelo global de santidade. As guerras do 
presente, contra a maçonaria e o liberalismo seriam 
comparáveis às lutas do santo contra o mal. Presen-
te e passado se misturariam para além do conteúdo 
estético da imagem. Recorde-se que na Antiguidade 
romana, as  perseguições aos cristãos  sob  o governo 
de Diocleciano forneceram o primeiro contexto para 
a hagiografia dos santos militares que, em grande me-
dida, compartilharam de um tema comum: um solda-
do romano  que se tornou cristão descobre que a sua 
nova religião conflita com as práticas religiosas das 
forças militares do Império12. Ao se recusar a partici-
par dos rituais de lealdade ao imperador, o santo dava 
causa para castigos corporais que podiam escalar até 
a tortura — que milagrosamente podia não afetá-lo — 
e mesmo assim ele não nega a sua fé e acaba martiriza-
do, cujo exemplo de São Sebastião, também retratado 
por Domenico De Angelis (1852-1900) na Catedral da 
Sé, talvez seja o mais eloquente.
 O uso de D. Macedo Costa da hagiografia dos 
santos combatentes, como São Sebastião e São Miguel 
Arcanjo, tem também um significado histórico rela-
cionado à política ultramontana e ao pontificado de 
Pio IX como modelo arquetípico para todo o mundo 
cristão. Assim como na tela de São Miguel, o assunto 
era a luta contra os inimigos da fé e da Igreja. Em nota 
12 Ver o clássico de Olga Rozhdestvenskaia: Le culte de Saint Michel et le 
moyen âge latin (Paris: A. Picard, 1922), além do mais recente de Paul Las-
sus, La symbolique du Mont-Saint-Michel: la révélation (Paris: Huitième Jour, 
2001).
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explicativa a este erro afirma-se: “Todos os católicos 
devem permanecer firmissimamente na doutrina so-
bre o poder temporal do Romano Pontífice” (SYLLA-
BUS, 1873, p.8). Se a questão também era a moderni-
dade e atualização artística da sociedade e da Igreja 
parecia inevitável fazer comparações formais com 
as antigas telas portuguesas de Pedro Alexandrino, 
havidas pelo bispo como antiquadas e esteticamente 
inferiores. Para tanto, convida “os amantes da pin-
tura a lançarem um olhar naquele formoso painel”, 
que, segundo ele, “lá está protestando contra seus 
vizinhos, pobres crostas, cujo colorido assanhado 
e desarmônico é ainda agravado pelo incorreto do 
desenho”. Segue-se um juízo condenatório: “Quan-
do desaparecerão daí aquelas fealdades? Seria coisa 
tão fácil substituí-las vantajosamente!” O exemplo 
era “belo quadro de São Miguel”, que teria custado 
apenas 400.000 réis. Assim, finalmente concluía: 
“Quando se compreende a necessidade de embelezar 
um pouco a nossa Catedral, tão nua e tão desonrada, 
a coisa se fará por sim mesma”. Ainda de acordo com 
o bispo articulista, o painel de São Miguel Arcanjo ha-
via sido adquirido por meio da cooperação do Cura e 
de “alguns bons paroquianos da Sé”. Desse primeiro 
impulso, esperava-se que o movimento continuasse 
até o fim das obras, com que muito ganharia em “es-
plendor o primeiro Templo da Província”13.
 É claro que aqui a voz fazia eco aos interesses 
do bispo. O próprio jornal A Estrella do Norte era de 
propriedade da diocese. Porém, o apelo não se dirigia 
apenas aos fiéis católicos, mas também ao poder pú-
blico, num tempo em que o Estado deveria dar o su-
porte necessário ao estabelecimento e continuidade 
da religião oficial. A arte foi parte fundamental neste 
13 Cf. A Estrella do Norte (Belém, 17 de janeiro de 1869, p.1), uma primeira 
citação desse documento está em Meira Filho (MEIRA FILHO, A. O bi secu-
lar palácio de Landi. Belém: Grafisa, 1973. p.85-6).
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sentido e o mecenato católico, moeda de troca entre 
os poderes temporal e espiritual, ou entre o Estado 
e a Igreja. Pelo acolhimento positivo dado à cópia de 
Guido Reni (1575-1642) e o julgamento negativo en-
dereçado às antigas telas portuguesas, poderia per-
feitamente afirmar que há uma mutação nos valores 
estéticos da elite paraense. Contudo, isso não basta-
ria para explicar o interesse do prelado em decorar a 
Catedral com um painel figurando o arcanjo São Mi-
guel em substituição aos antigos que ali se encontra-
vam. É fato, no entanto, que mesmo em Portugal, a 
fortuna crítica de Pedro Alexandrino sofria um forte 
abalo com a presença de estrangeiros.
 Em 1846, antes das críticas de D. Macedo Costa, 
o conde polonês Athanasius Raczynski, que residiu em 
Lisboa como embaixador do rei da Prússia, entre 1842 
e 1848, publicou o livro Les arts en Portugal que, ape-
sar de ter tido a virtude de divulgar obras de Francisco 
de Holanda e estabelecer importantes atribuições da 
obra de Grão Vasco, fez severas críticas à pintura de 
Pedro Alexandrino. O grande artista do século XVIII, 
fortemente influenciado por Pompeo Batoni (1708-
1787), agora era havido como medíocre e pobre, mais 
copiador que criador14. Ainda assim, talvez seja mais 
fecundo entender o descaso de D. Macedo Costa com 
a pintura de Pedro Alexandrino, recorrendo ao movi-
mento cultural pelo qual passava a Igreja Católica na-
quele momento, expresso aqui na política intelectual 
de Pio IX e na exportação da arte sacra pelo mundo.
 O que ocorria em Belém se sucedia em outras 
partes do mundo, tanto na Europa oriental, Ásia Me-

14 Cf. Raczynski (RACZYNSKI, A. Les arts en Portugal. Paris: [s.e.], 1846. p. 
292). O trabalho mais completo sobre a obra de Pedro Alexandrino de Car-
valho em Portugal e no Brasil é o de Fonseca (2008): FONSECA, A.L.G. Pedro 
Alexandrino de Carvalho (1729-1810) et la peinture d’histoire à Lisbon-
ne: cycles religieux et cycles profanes. 2008. Tese (Doutorado em História 
da Arte) – Universidade de Montréal, Montreal, 2008.
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nor, como na América Latina. De fato, se trata de um 
movimento artístico pensado numa escala global, sob 
a órbita do Vaticano e da Igreja Católica estabelecida 
em diferentes paragens do mundo. O caso aparente-
mente mais similar ao de Belém ocorreu no mesmo 
período no Chile, com um projeto de renovação esté-
tica análogo, que acabou por estreitar os laços artís-
ticos entre Santiago e Roma. Foi ainda em 1870, um 
ano depois da chegada da cópia de Guido Reni a Belém, 
que saíram da capital da Itália rumo a Santiago as telas 
para integrar o projeto decorativo da igreja da Recole-
ta Domenicana. Essas obras haviam sido executadas 
pelos mais expressivos pintores sacros atuantes em 
Roma, todos protegidos do papa. Assim, incluindo a 
excelente cópia de Reni, as obras representavam um 
compêndio da cultura acadêmica romana do terceiro 
quarto do século XIX: purista, neorafaelesca e neo-
seiscentista, porém com enxerto de abertura à cultura 
francesa contemporânea de tipo neopompeiana, aten-
ta também às sugestões do natural. Tratava-se, pois, 
de uma galeria móvel dos “pintores de Pio IX”.15 Não 
surpreende que D. Macedo tenha adotado o mesmo 
modelo decorativo para a Catedral de Belém. A cópia 
de São Miguel Arcanjo, de Guido Reni, fazia parte des-
se repertório. Por meio das encomendas do bispo, esse 
“tesouro artístico” dos pintores do papa chegaria à 
Amazônia. Daí também a mistura dos estilos pictóri-
cos no interior da Catedral, apresentando telas de ar-
tistas que dialogavam com diferentes movimentos da 
eclética e superposta Roma de Pio IX.

15 Cf. CAPITELLI, G. Los “pittores de Pío IX” en Santiago de Chile: os mis-
terios del rosário para la iglesia de la Ricoleta Domenica (1870) In: F. GUS-
MÁN; MARTINES, J.M. (Org.). Quinta jornadas de historia del arte. San-
tiago: Museo Historico Nacional, 2010. p. 45-60. O trabalho de Giovanna 
Capitelli tem trazido informações imprescindíveis sobre o mercado global 
de arte e sobre circulação internacional dos artistas que atuaram ou rea-
lizaram encomendas para a Sé do Pará e de outros países sul-americanos, 
como Argentina e Chile.
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 Trata-se, portanto, de um movimento que 
acontecia então no mundo católico sob a influência do 
Vaticano. A historiadora Giovanna Capitelli, que tem 
se dedicado ao estudo da arte italiana no século XIX, 
afirma que algumas telas para os altares da Igreja de 
Nossa Senhora da Assunção, que estava sendo cons-
truída em 1859, em Istambul, foram encomendas ao 
pintor italiano Ignazio Tirinelli del Serroni. Dele se 
sabe muito pouco, apesar de ter uma vida razoavel-
mente documentada entre 1833 e 1870. Formou-se 
com Tommaso Minardi (1787-1871) na Accademia de 
San Luca e na juventude, por volta da década de 1840, 
era uma bela promessa na pintura sacra italiana. Os 
temas das telas enviadas à Turquia foram um Santo 
Inácio de Loyola; um São Francisco Saverio, jesuíta es-
panhol pioneiro da difusão do Cristianismo na Ásia; 
uma Natividade da Virgem Maria e, por fim, uma có-
pia de San Michele Arcangelo schiaccia Satana, de Gui-
do Reni, segundo uma prática, como vista, que ocor-
reu também em Santiago do Chile e Belém do Pará, de 
mesclar pinturas modernas e cópias antigas. Por fim, 
a obra l’Assunzione della Virgine, assinada e datada de 
1863, seria sua obra mais importante16.
 Seja como for, ainda não se tem uma precisa 
informação documental, mas acredita-se ser o pin-
tor Ignazio Tirinelli del Serroni o autor da cópia do 
São Miguel de Reni enviado a Belém, em 1869, tal sua 
importância na produção de cópias similares e para 
o mesmo fim, na mesma época e para o mesmo pro-
grama de disseminação da chamada galeria vaticana. 
É certo também, deve-se enfatizar, que tanto antes 
como depois da troca das telas na Catedral da Sé, a 

16 CAPITELLI, G. Il mercato globale dell’arte sacra nell’Ottocento: pratiche, 
committenze, intermediari, artisti. In: CAPITELLI, G.; GRANDESSO, S.; 
MAZZARELLI, C. (a cura di). Roma fuori di Roma: l’esportazione dell’arte 
moderna da Pio VI all’Unità d’Italia (1775-1870). Roma: Campisano, 2012. 
p. 385-416.
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circulação de gravuras de obras importantes da ico-
nografia católica circularam no Pará, como o famoso 
São Miguel, pintado por Rafael Sânzio, de 1518, per-
tencente ao Museu do Louvre, e que poderia somen-
te ser conhecido em gravuras coloridas a mão ou 
nas primeiras experiementações de fototipia. O caso 
da troca da imagem de São Miguel na Sé do Pará de-
monstra que, em si, a temporalidade da obra pouco 
importava. O que estava em jogo era o valor, a fama e 
o gosto que havia alcançado daquele tipo de arte-re-
presentação sacra em amplos setores da sociedade. O 
lastro político e estético do bispado de D. Macedo Cos-
ta e do pontificado de Pio IX, pode-se dizer, era herdei-
ro de certa tradição dos centros artísticos italianos, 
tanto em Roma, Veneza, Florença, Milão, Turim ou 
Gênova, principais redutos de intercâmbio artístico 
com Belém do Pará no século XIX. Além disso, D. Ma-
cedo também mimetizava, em certa medida, as cole-
ções dos famosos cardeais da passagem do século XVI 
para o século XVII, em cujas pinacotecas Guido Reni 
era festejado, como as do cardeal Scipione Caffarelli-
-Borghese (1577-1633) e do cardeal Giovanni Battista 
Maria Pallotta (1594-1668), nomes muitas vezes refe-
rido pelo bispo do Pará com sinônimos de bom gosto 
estético. Coleções, achados, acervos, tudo era assunto. 
Afirmar a arte religiosa significa contar suas legendas, 
sucessos e mitos de origem. Uma cópia de Guido Reni 
em Belém era tão ou mais determinante que saber de 
sua presença nas antigas coleções dos imperadores do 
Brasil, como original, cópia, obra de ateliê ou de fatu-
ra de seus mais célebres discípulos. Isto significa dizer 
que a originalidade de uma obra podia estar na cópia e 
não no original, dependendo do jogo político, semân-
tico e pedagógico da obra de arte. A circulação das có-
pias, em especial, do próprio Guido Reni, entre gravu-
ras e cópias, fazia parte de certa tradição de disputas 
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políticas entre nobres, clérigos e burgueses de grossos 
cabedais, além dos “centros” e das “periferias” da cris-
tandade.
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Silvio Ferreira Rodrigues1

INTRODUÇÃO

 No último quartel do século XIX, o bispo Dom 
Antônio de Macedo Costa deu início a uma ampla 
reforma do interior da Catedral da Sé de Belém do 
Pará. As intervenções no antigo templo estavam 
intimamente ligadas às diretrizes provenientes de 
Roma. O papa Pio IX (1792-1878), por meio da encí-
clica Quanta Cura, de 8 de dezembro de 1864, defen-
dia uma intensificação do poder espiritual da Igreja 
e um ataque aos setores mais autônomos e desre-
grados da sociedade2. Comprometido com os ideais 
conservadores do pontífice, o bispo imprimiu uma 
severa reforma das liturgias, iconografias dos san-
tos e práticas religiosas na Amazônia. Tudo isso fez 
parte de um fenômeno histórico de alcance global 
conhecido pela historiografia como “romanização”3 

1 Dr. em História Social da Amazônia, professor da Escola de Aplicação/
UFPA.
2 SALDANHA, N. A cópia na pintura do século XVIII – O gosto do encomen-
dador como forma de poder na representação. In: 1º CONGRESSO DE AR-
QUEOLOGIA DO ESTADO, Lisboa, 1988. Anais [...]. Lisboa: FLUL, 1988. p.5.
3 MAUÉS, R.H. As atribulações de um doutor eclesiástico na Amazônia na 
passagem do século XIX ou Como a política mexe com a Igreja Católica. Re-
vista de Cultura do Pará, v. 12, n.1, p. 61-79, 1991; NEVES, F.A.F. Solida-
riedade e conflito: Estado Liberal e Nação Católica no Pará sob o pastorado 
de Dom Macedo Costa (1862-1889). 2009. Tese (Doutorado em História) 
– Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009.

SÃO JERÔNIMO E MARIA MADALENA NO PINCEL DE 
DOMENICO DE ANGELIS: SANTOS PENITENTES E 

REFORMA CATÓLICA NO PARÁ NO FINAL DO IMPÉRIO 
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e que, como sabe-se, teve ampla  implicação no cam-
po das artes4.
 Nesse tempo, uma das mais potentes e efica-
zes ofensivas visuais colocada em campo pelo papa 
Pio IX no âmbito da produção do imaginário sacro 
foi à relacionada ao culto da Imaculada Conceição. 
A partir da proclamação do dogma, ocorrida em 18 
de dezembro de 1854, o tema da Imaculada Concei-
ção foi replicado nas formas mais diversas5. Foi obe-
decendo aos mesmos princípios que, em 6 de abril 
de 1881, na cerimônia de assentamento da primeira 
pedra de um imponente altar de mármore no inte-
rior da catedral, Dom Macedo Costa realizou uma 
missa solene na presença de uma interessante tela 
representando a Imaculada Conceição, executada 
pelo pintor italiano Pietro Perazzi e que hoje se en-
contra no acervo do Museu de Arte Sacra do Pará6.
 Olhando em retrospectiva para esse investi-
mento expressivo em objetos sacros por parte do pre-
lado, não é difícil entender sua atitude. Tratava-se, 
sobretudo, de fazer difundir em solo amazônico os 
novos modelos iconográficos dos santos cultivados 
e eleitos por Pio IX como símbolos da reação aos mo-
vimentos de secularização da sociedade. Em 1891, o 
pintor Domenico De Angelis deu mostra disso ao exe-
cutar, sob encomenda da Diocese do Pará, os painéis 
representando São Sebastião, Maria Madalena e São 
Jerônimo para altares laterais da Catedral da Sé de Be-
4 Cf. CAPITELLI, G. Il mercato globale dell’arte sacra romana. In: CAPI-
TELLI, G. GRANDESSO, S.; MAZZARELLI, C. (a cura di). Roma Fuori di 
Roma: L’esportazione dell’arte moderna da Pio VI all’Unità. Roma: Campi-
santo Editore, 2012. p.389-417.
5 CAPITELLI, G. La pittura religiosa. In: SICI, C. (a cura di). L’Ottocento in 
Italia: le arti sorelle,1815-1848. Il Romanticismo. Milão: Electa, 2007. p. 
51-52.
6 RODRIGUES, S.F. Todos os caminhos partem de Roma: arte italiana e ro-
manização entre o Império e a República em Belém do Pará (1867-1892). 
2015. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade Federal do Pará, 
Belém, 2015. p.178.
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lém. Pelos limites deste artigo e melhor foco nas 
questões levantadas, tratar-se-á aqui especifica-
mente dos dois últimos painéis, ficando o de São 
Sebastião para outra ocasião. 

DOMENICO DE ANGELIS E A RENOVAÇÃO 
DA PINTURA SACRA

 Em 1886, o artista romano Domenico De An-
gelis (1852-1900) foi contratado pelo bispo Dom Ma-
cedo Costa para decorar a velha catedral paraense. 
Assim, o bispo dava andamento a uma ampla reforma 
do interior do templo iniciada ainda em 1867 com a 
encomenda de um suntuoso altar de mármore ao es-
cultor e arquiteto Luca Carimini7. Após isso, De Ange-
lis seria contratado para realizar muitos outros pro-
jetos decorativos e viria a ser o artista mais influente 
na Amazônia do século XIX. Seu prestígio está ligado 
tanto à qualidade técnica quanto à versatilidade na 
execução dos mais diversos temas. Autor de uma vas-
ta produção, seu amplo repertório inclui desde retra-
tos, paisagens e cenas de gênero às grandes empresas 
decorativas civis e religiosas. Certamente, a Amazônia 
apresenta um dos mais ricos conjuntos decorativos 
saído de seu pincel. Entre outros, o destaque fica para 
as decorações da Catedral da Sé de Belém, do Theatro 
da Paz e do Theatro Amazonas. Parte desses trabalhos 
ele dividiu com o amigo Giovanni Capranesi (1852-
1921), numa parceria que durou até o ano de 1900, 
quando de sua morte. Durante esse tempo, os dois ar-
tistas foram sócios no ateliê de arte decorativa De An-

7 Para um estudo mais detalhado sobre a encomenda do altar de mármore 
da Catedral da Sé de Belém feita pelo bipo Dom Antônio de Macedo Costa ao 
arquiteto e escultor romano Luca Carimini, ver FIGUEIREDO, A.M.; RODRI-
GUES, S.F. Um altar romano na baía do Guajará: programa iconológico e re-
forma católica na Catedral da Sé de Belém do Pará (1867-1892). Horizonte, 
Belo Horizonte, v. 14, n. 43, p. 975-1011, jul./set. 2016.
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gelis/Capranesi, situado na importante Praça Vittorio 
Emanuele, em Roma8. Na cidade eterna, eles deixaram 
vários trabalhos executados em palácios públicos e 
templos religiosos, sendo o mais conhecido a decora-
ção da Capela do Sagrado Coração de Jesus na Igreja de 
Santo Ignacio9.
 Antes de tudo, é preciso estar atento ao fato de 
que esses artistas nasceram e cresceram na Roma de 
Pio IX, mas grande parte de suas obras vicejou na Itália 
pós-unitária. Nesse tempo, Florença, Nápoles e Roma 
eram cidades que se constituíam no ponto de junção e 
de confronto entre diversas tendências estilísticas em 
solo italiano. Ainda em 1861, foi inaugurada em Flo-
rença a primeira Exposição Nacional, um dos eventos 
mais significativos idealizados para instaurar o proje-
to político e cultural de unificação do país10. Também 
foram nesses anos funestos para o poder temporal da 
Igreja que Pio IX se empenhou em promover a arte sa-
cra por meio de duas iniciativas de relevo: a institui-
ção, entre 1869 e 1870, da Galleria dei Santi e dei Beati 
e a inauguração, em 1870, da Esposizione romana delle 
opere di ogni arte eseguite pel culto cattolico. A primeira 
constituiu-se em uma das raras iniciativas museoló-
gicas levada a cabo pelo pontífice. Foi inaugurada nas 
salas do apartamento de São Pio V, no Vaticano, e re-
sultou de uma ação programática composta durante 
todo o pontificado de Mastai. A segunda, por sua vez, 
foi organizada pela Accademia di San Luca, na Igreja de 
Santa Maria degli Angelis, e tinha como intento inserir 

8 VALLADARES, C.P. Restauração e recuperação do Teatro Amazonas. Ma-
naus: Governo de Estado do Amazonas, 1974. p.81; PÁSCOA, M. A vida 
musical em Manaus na época da borracha. Manaus: Imprensa Oficial do 
Estado do Amazonas/FUNARTE, 1997. p. 22.
9 Cf. ZOCCHI, A. Giovanni Capranesi: illustre pittore Romano (1852-1921), 
presidenzte della insisgne accademia di s. luca nell’anno. [s.l.]: [s.e.],1921.
10 SISI, C. 1861-889: gli anni delle Esposizione. In: MAZZOCCA, F.; SISI; 
C. (a cura di) Ottocento. Da Canova al Quarto Stato, catalogo della mostra 
(Roma). Milão: A.Villari, Skira, 2008. p. 47.
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o gênero sacro no moderno sistema de arte. Essa foi 
também a primeira mostra consagrada inteiramente 
à arte sacra em todos os seus aspectos e é considerada 
pela historiografia italiana como uma espécie de divi-
sor de águas entre o “antigo regime” e o novo curso de 
sua história11. Dom Macedo Costa, devido às viagens 
que fez para participar do Concílio do Vaticano I e en-
comendar o altar para a Catedral, esteve em Roma na 
época dessas exposições12.
 Enfim, todo esse movimento no campo das ar-
tes na Itália repercute na produção de De Angelis e Ca-
pranesi. Não custa lembrar que os dois pintores eram 
parte daqueles numerosos artistas que estreitaram os 
laços da Pontificia Accademia di San Luca com o Norte 
do Brasil. Além de receber vários estudantes paraen-
ses na segunda metade do século XIX13, a academia 
romana enviou para Belém artistas caros à cultura 
figurativa amazônica, como Silvio Centofanti, Luigi 
Libutti, Natale Attanasio, Sperindio Aliverti, Pietro 
Campofiorito e outros. Na época da reforma da Cate-
dral, Dom Macedo Costa encomendou obras de alguns 
dos artistas mais importantes dessa instituição, como 
Pietro Gagliardi, Luca Carimini e Silverio Capparoni. 
Todos eles tinham forte ligação com Pio IX. Para se ter 
uma ideia, Domenico De Angelis teve como professo-
res algumas das figuras de maior relevo da academia, 
como Alessandro Marini, Natale Carta e Francesco Po-
desti14. É preciso dizer ainda que a decoração de igre-

11 CAPITELLI, G. La pittura sacra. In: SISI, C. (a cura di).  L’Ottocento in Ita-
lia: Le arti sorelle. Il Realismo, 1840-1870. Milão:  Electa, 2007. p.47.
12 FIGUEIREDO; RODRIGUES, 2016, p.980.
13 Para uma análise das relações artísticas entre o Pará e a Itália nesse perí-
odo (RODRIGUES, S.F. Il Modello e Il Disegno Sono Italiani: os pintores bra-
sileiros e a cultura artística europeia na Amazônia Imperial (1840-1880). 
Faces da História, Assis, v. 5, n. 2, p. 85-102, jul.-dez. 2018).
14 VALLADARES, C.P. Restauração e recuperação do Teatro Amazonas. 
Manaus: Governo de Estado do Amazonas, 1974. p. 81; GODINHO, S. O Mo-
numento a D. Frei Caetano Brandão. Belém: SEMEC, 1987. p.15.
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jas constituía o fulcro da política artística de Pio IX 
e, durante o seu pontificado, a Accademia di San Luca 
participou constantemente das decisões relacionadas 
a esse tema15. 
 Certamente, foi nessa tradicional instituição 
e com esses mestres consagrados que De Angelis 
aprendeu a manejar a espátula e o pincel em amplas 
superfícies. Aliado a isso, ele travou um frutífero 
diálogo com os movimentos estéticos daquele mo-
mento, como o neobarroco e o verismo. Como sugere 
Pedulla, pode-se dizer que o verismo é uma corrente 
estética que sustenta, em correspondência ao natu-
ralismo francês, uma representação objetiva da rea-
lidade, sem, todavia, prescindir de uma autonomia 
formal ou expressiva16. Ou, fazendo uso das palavras 
de Dazzi, pode-se definir o “verismo como uma rea-
ção de ‘verdade’ com o mundo real. Daí a importância 
atribuída pelos veristas à percepção direta do que es-
tava sendo representado”17.
 Vale dizer que uma das figuras mais influentes 
do realismo e do verismo na Itália da segunda metade 
dos oitocentos foi o pintor napolitano Domenico Mo-
relli (1823-1901). A partir da década de 1860, o Orien-
te e a Bíblia ganharam um interesse central em seus 
estudos. Na intenção de reconstruir de maneira cir-
cunstanciada os lugares e os contextos das narrações 
bíblicas, Morelli lança mão de várias fontes literárias e 
fotográficas para compor os cenários. Em meio a isso, 
encontra os ensaios de Ernest Renan (em particular A 
vida de Jesus, de 1853, e A história do povo hebreu, de 
15 CAPITELLI, 2007, p.55.
16 PEDULLA, R.B. Monteverde e a escultura do Oitocentos na Itália. Revis-
ta de História da Arte e Arqueologia, Campinas, n. 11, p. 55-67, jan./jun. 
2009. p.58.
17 DAZZI, C. Artistas brasileiros e portugueses: a estada na Itália como par-
te da formação artística de pintores e escultores no século XIX. In: VALLE, 
A.; DAZZI, C.; PORELLA, I. Oitocentos: Intercâmbio Cultural entre Brasil e 
Portugal. 2. ed. Rio de Janeiro, CEFET/RJ, 2014. p.68.  (tomo III).
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1887-1893) e Friedrich Strauss (Nova vida de Jesus) e 
trava contato com a pintura de Fortuny. Começa en-
tão a desenvolver o sentido de uma religiosidade laica, 
muito diversa dos modelos devocionais transmitidos 
pela Igreja contrarreformista. Ocorre assim uma pro-
funda revolução no sentido da pintura sacra: a aten-
ção ao sobrenatural, até então tradicionalmente explí-
cita no quadro de tema religioso, cede lugar à exatidão 
da reconstrução histórica, à verossimilhança da nar-
ração, à restituição “positivista” do rosto histórico do 
homem de Nazaré (Foto 1). A atenção do artista, como 
se perceberá em De Angelis, concentra-se sobre a pes-
quisa do ambiente, dos costumes, da psicologia dos 
personagens, despojados de alusão metafísica18.

Figura 1 – I martiri condotti al suplizio, 1851 
(Domenico Morelli, óleo sobre tela, 184,5 x 240 cm)

Fonte: Acervo do Museu Nacional de Capodimonte, Nápoles, Itália

18 VASTA, D. La pittura sacra in Italia nell’Ottocento: dal neoclassicismo al 
simbolismo. Roma: Gangemi, 2012. p. 97-98.
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 Não há dúvidas de que as telas executadas por 
De Angelis para a Catedral paraense estavam inteira-
mente conectadas a esse movimento mais amplo que 
permeava a arte sacra nesse momento. Também, para 
além da função decorativa, aqui a pintura assume um 
nítido papel didático-moralizante, veículo de uma 
mensagem dirigida a todos que a contemplam. São 
Jerônimo, por exemplo, está associado à iconografia 
do eremita que, de um modo geral, refere-se a todos 
aqueles que viveram afastados do século, do burburi-
nho da vida cotidiana, e se retiraram para o silêncio 
da natureza, do deserto, da clausura para encontrar o 
louvor a Deus. São figuras exemplares da história da 
Igreja, com vidas repletas de ensinamentos, consagra-
ção a Deus e à busca da santidade. O eremita, em geral, 
encontra-se em atitude de oração, meditação, reflexão 
ou penitência. Como sugere Almeida, o eremita é um 
solitário, termo que se confunde com o do monge, que 
corresponde etimologicamente ao “viver solitário”, 
derivando do grego monos (único, só).19 Assim, ineren-
te à iconografia do eremita é a noção de deserto, para 
onde se retira o homem que busca a Deus a fim de, na 
solidão e aridez desse local, escutar a sua voz, ver a sua 
face, expurgar as fraquezas, viver num holocausto sa-
crifical, na esteira de S. João Batista e os profetas que o 
antecederam. Isso implica a fuga ao mundo, enquanto 
desejo de sobreviver sem reservas ao apelo evangélico 
em grau máximo de perfeição20.
 Maria Madalena, por sua vez, é uma das figuras 
mais controversas do panteão católico. Aparece nos 
Evangelhos nas cenas da Paixão de Cristo e referida 
como aquela de quem foi retirado sete demônios. Se-

19 ALMEIDA, P.R. Apontamentos sobre a iconografia dos Eremitas na azu-
lejaria setecentista no Entre Douro e Minho. Ciência e técnica do patrimô-
nio, série 1, v. 4, p. 261-279, 2005.
20 Ibid., p. 265.
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gundo Alves21, desde cedo se verificou a necessidade 
de identificar essa figura com outras personagens fe-
mininas, sem nome, ou referidas como “Maria”, sem 
outra identificação. Essa junção de personagens a 
partir do seu nome deu origem a um acoplamento de 
identidades bastantes discutidas ao longo do tempo. 
Foi com o papa Gregório Magno, no ano de 591, a partir 
de uma homília na Basílica de São Clemente em Roma, 
que se permitiu que a Igreja ocidental aceitasse Maria 
Madalena como sendo a pecadora em casa de Simão, o 
Fariseu, de Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e a pos-
suída por sete demônios que Jesus curou. A associação 
à pecadora e prostituta justifica-se com esta junção 
de personagens que se tornou muito útil nos sermões 
aos fiéis, onde foi utilizada como símbolo de redenção 
dos pecados. Porém, a imagem e o modo como a Igre-
ja e os fiéis, e não menos os artistas, encararam esta 
figura alteraram-se ao longo dos séculos. A partir do 
Concílio de Trento, por querer corrigir os erros de in-
terpretação e incitar o “decoro”, as representações de 
Madalena foram mais cuidadosas, não se permitindo 
dúvida quanto a sua santidade. Nesse novo momento, 
a sua sexualidade teria sido anulada, bem como a pos-
sibilidade de ser prostituta, aumentando o seu caráter 
penitente e de discípula fiel a Cristo. As imagens de 
Maria Madalena prostrada aos pés da cruz mostrando 
devoção e a penitência pela contemplação no deserto 
tornaram-se então as cenas mais representadas22.
 Desse modo, as mensagens emitidas pelas ima-
gens desses santos são altamente moralizantes, con-
vites à meditação, ao controle dos afetos, enfim, um 
combate aos vícios e uma exaltação das virtudes. Cada 
painel conta uma história de devoção, martírio e peni-
21 ALVES, S.R.R. A iconografia de Santa Maria Madalena em Portugal até 
ao Concílio de Trento. Dissertação (Mestrado em Arte, Patrimônio e Teoria 
do Restauro) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2012. p. 13.
22 Ibid., p. 85.
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tência. Se, porém, os temas são tradicionais e obser-
vam os propósitos conservadores de Dom Macedo 
e daqueles que o sucederam na direção da diocese 
paraense, no caso dos painéis pintados por De An-
gelis, os aspectos realistas estão presentes nos deta-
lhes quase “fotográficos” que emergem das imagens 
(Foto 2).  Percebe-se isso quando o artista procura 
cuidadosamente fixar a luz sobre os tecidos das ves-
tes ou sobre um determinado rosto. Nos tecidos é 
impossível não ver a sombra que, produzida pela in-
tensa luminosidade, adensa-se e constrói as dobras 
nas vestes dos personagens. 

Foto 2 – Detalhe do painel do teto da nave central 
da Catedral da Sé de Belém do Pará pintado por 
Domenico De Angelis (Têmpera sobre estuque)

Fonte: Acervo da Catedral da Sé de Belém do Pará
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 O uso desses meios expressivos pode ser en-
contrado em praticamente todas as pinturas de De 
Angelis. Como nas obras do já citado Domenico Mo-
relli, o seu realismo dá um grande espaço à cor. A 
gama cromática densa, plástica, semelhante a do 
artista napolitano, é fundamental em suas cons-
truções pictóricas, onde se destacam a minúcia das 
belas vestes e a riqueza das cores, dentro do que se 
convencionou chamar de realismo descritivo, como 
se vê  também na maneira de pintar do siciliano Giu-
seppe Sciuti (Foto 3)23. O naturalismo de De Angelis 
acentua-se e ganha sentido com a luminosidade em-
pregada. O interior de uma sala, de uma gruta ou a 
parede externa de um edifício, revela seus detalhes 
pela incidência da luz natural que invade o ambiente. 
Ao fazer uso desses recursos plásticos configurados 
em cores vibrantes, desenho refinado e refração lu-
minosa sobre os objetos, De Angelis procura conferir 
credibilidade ao episódio retratado, verossimilhança 
histórica, mesmo que em grande parte imaginado.
 Como foi dito anteriormente, atento aos movi-
mentos estéticos que circulam nesse momento na Itá-
lia e em outros países da Europa, De Angelis traça seus 
trabalhos recorrendo às novidades oferecidas pela 
poética verista. As telas da Catedral da Sé de Belém do 
Pará são testemunhas claras desse diálogo. Tem-se ali 
o recurso ao claro-escuro, a pesquisa atenta da compo-
sição e um cuidado especial com os efeitos prudentes 
da luz. O contato direto com ambiente artístico re-
novado de seu país permitiu ao artista aplicar à arte 
sacra as linguagens estéticas que redefiniam outros 
gêneros. Na Itália, na segunda metade do século XIX, 

23 Para uma análise bem fundamentada da vida e obra do pintor sicilia-
no Giuseppe Sciuti, ver: GIUSEPPE sciuti nel centenario della morte. Sicí-
lia: Galatea Editrice, 2011. Disponível em: https://books.google.com.br/
books/about/Giuseppe_Sciuti_nel_centenario_della_mor.html?id=QU-jo-
AEACAAJ&redir_esc=y.
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as telas para altares constituíram uma forma privile-
giada de experimentação formal em pintura, configu-
rando-se num dos laboratórios mais interessantes do 
verismo empregado em temas sacros24.

Foto 3 – Detalhe da cena central da tela 
Il martirio dei fratelli Macabei, 1853-1868 

(Antonio Ciseri, óleo sobre tela)

Fonte: Acervo da Igreja de Santa Felicita, Florença, Itália

24 CAPITELLI, 2007, p. 58.
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Foto 4 – Salve Regina! (“La Vergine delle Rose”), 1872. 
(Domenico Morelli, óleo sobre tela, 327 x 339)

Fonte: Acervo Corigliano Calabro, Castello Campagna, 
cappella Sant’Agostino, Itália

 Embora o purismo tenha sido a linguagem 
artística por excelência do pontificado de Pio IX, ao 
longo dos anos a Igreja não deixou de empregar lin-
guagens que estivessem em melhor sintonia com as 
intenções devocionais em mutação. Pode-se dizer que 
as telas encomendadas para a Catedral seguem esse 
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movimento de perto, configurado no purismo de Des-
chwanden e no verismo de De Angelis. Assim, na bus-
ca de renovação no ambiente italiano, foram numero-
sas as experimentações sobre a linguagem visual do 
sacro e amplas suas repercussões. A própria atividade 
de Domenico Morelli na produção de pintura sacra 
contribuiu a oferecer novidades nesse âmbito, deli-
neando um percurso que teria sucesso em um futuro 
imediato. Em suas obras, os filtros idealizantes caem 
para dar posto a uma tomada direta do real, em par-
ticular humanizando as figuras do tema sacro. A sua 
Salve Regina (Foto 4), apresentada em 1872 na Expo-
sição Nacional de Milão, surpreendeu os críticos pela 
representação não convencional da Virgem. Ali estava 
não mais a deusa do céu, mas a mãe desventurada de 
um grande homem25. Enfim, a obra atendia à exigên-
cia de atualização cultural e religiosa do tema sacro. 

MENSAGENS CONSERVADORAS 
EM ESTÉTICAS MODERNAS

 Domenico De Angelis, como dito, procurou 
aplicar a estética verista nas pinturas para a Catedral 
paraense. Assim, diferente das imagens etéreas que 
dominam as representações dos santos e mártires nos 
painéis puristas de Deschwanden que ornam alguns 
altares do mesmo templo, os temas sacros de De An-
gelis são humanizados e praticamente desmistifica-
dos. Esse efeito realista está empregado nos painéis 
encomendados em 1891, como o representando São 
Jerônimo. Esse padre e doutor da Igreja latina, nascido 
em meados do século IV em Estribão, na Dalmácia, é 
famoso principalmente por ter feito a revisão dos tex-
tos latinos da Bíblia a pedido do papa Dâmaso I (305-

25 Ibid., p. 59.
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384)26.  De Angelis representa o santo numa das fases 
de sua vida, quando se retira para o deserto de Cálcis 
para viver como eremita. A imagem parece tirar ins-
piração do São Jerônimo escrevendo (Foto 5), de Cara-
vaggio, porém, De Angelis tem o cuidado de despir a 
representação do santo do dramatismo barro, dando 
à cena um aspecto naturalista e verossímil. São Jerô-
nimo (Foto 6) aparece ao lado dos atributos que acom-
panham sua iconografia: o leão, o livro, a cruz e a ca-
veira. Segundo a tradição, o leão teria sido curado pelo 
santo de um ferimento na pata e passou a simbolizar 
a força bruta vencida pela piedade, o livro representa 
os numerosos estudos exegéticos a que se dedicou, a 
cruz alude ao sacrifício de Cristo e o crânio simboliza a 
mortalidade27. O santo aparece na tela em idade avan-
çada. O rosto sulcado, os olhos fundos, a cabeça calva 
e a barba branca e espessa denunciam a velhice. Um 
manto vermelho cobre a parte inferior de seu corpo, 
deixando-o despido da cintura para cima. Sentado no 
interior de uma gruta, com a mão esquerda segura um 
livro aberto, enquanto com a mão direita, agarra fir-
memente uma pedra, com a qual fere o peito em sinal 
de penitência e contra as tentações da carne. Um crâ-
nio repousa sobre a rocha e o leão está deitado próxi-
mo ao pé direito. No alto, entre querubins, aparece um 
anjo com um trombeta em alusão ao juízo final.
 A luz que desce do céu sobre o santo dá um sen-
tido espiritualizado à cena, mas não a ponto de apa-
gar a sua profunda humanidade e a fragilidade de pe-
nitente diante do sinal da cruz projetado na parede. 
Portanto, Jerônimo, um dos mais importantes pensa-

26 WILLIAMS, M.H. The Monk and the Book: Jerome and the Making of 
Christian Scholarship. Chicago: University of Chicago, 2006 e RICE JR., 
E. Saint Jerome in the Renaissance. Baltimore: John Hopkins University 
Press, 1985. p.44-45.
27 Para uma descrição detalhada dos atributos do santo, ver: TAVARES, J. C. 
Dicionário de santos. 2. Ed., Porto: Lello & Irmão Editores, 1990.
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dores cristãos de seu tempo, apesar das qualidades de 
santo, não deixa de ser um homem lutando contra as 
suas fraquezas.

Foto 5 – São Jerônimo escrevendo, 1605 
(Michelangelo Merisi da Caravaggio, óleo sobre tela, 

112 × 157 cm)

Fonte: Acervo da Galeria Borghese, Roma, Itália



186

Foto 6 –  São Jerônimo, 1891 (Domenico De Angelis, 
óleo sobre tela, 320 x 1,93 cm)

Fonte: Acervo da Catedral da Sé, Belém do Pará, Brasil

 Não menos expressiva é a figura de penitente e 
pecadora arrependida de Maria Madalena. Segundo a 
tradição, após a morte de Cristo, ela retirou-se numa 
gruta em Saint Betume, onde passou os últimos 33 
anos de sua vida. Ali, sete vezes ao dia, era elevada aos 
céus por anjos durante as horas canônicas, de modo a 
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ser alimentada de sustento divino. O episódio tornou-
-se uma das imagens mais difundidas da vida da san-
ta. As representações iconográficas de Madalena peni-
tente trazem múltiplos atributos. Os mais frequentes 
são a caveira, símbolo da humildade, da penitência e 
da brevidade da vida terrena; o crucifixo ou a coroa de 
espinhos, símbolo da redenção. Em numerosas ocasi-
ões em que a santa foi representada, Madalena aparece 
dentro da gruta em imagens que oscilam entre a com-
pleta nudez e a vestimenta decorosa que cobre todo o 
corpo. A pecadora redimida também traz como carac-
terísticas uma longa cabeleira, que muitas vezes con-
fere voluptuosidade à cena. Esses aspectos de Madale-
na penitente foram transmitidos pela tradição como 
exemplo de arrependimento e renúncia ao mundo28. 
A imagem de Madalena (Foto 8) pintada por De Ange-
lis recompõe muitos elementos do barroco postos em 
questão no contexto da romanização, especialmente 
da releitura e ressignificação da contrarreforma. No 
primeiro plano do painel está Maria Madalena no de-
serto apoiada numa rocha e segurando uma caveira na 
mão, símbolo da mortalidade do homem e da vaidade 
na vida terrena. No segundo plano, acima, está a cruz 
de Cristo entre querubins celestes. O conteúdo evan-
gelizador está bastante claro na representação com a 
aceitação da penitente da salvação eterna por meio de 
Cristo. Os evangelhos foram tomados aqui como ele-
mentos fundamentais na construção da iconografia. 
De Angelis pinta a santa em vestes decorosas e na pele 
de uma bela jovem. Em muitos aspectos a imagem 
lembra as representações executadas por Guido Reni 
(Foto 7). Os cabelos soltos, ruivos e abundantes não 
escondem os atributos comuns de Madalena. Porém, 
28 Para uma análise dos atributos iconográficos de Maria Madalena nas ar-
tes, ver: ALVES, S.R.R. A iconografia de Santa Maria Madalena em Portu-
gal até ao Concílio de Trento. Dissertação (Mestrado em Arte, Património 
e Teoria do Restauro) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2012.



188

mais do que a santa, está ali uma mulher de carne e 
osso, a despeito da qual é difícil olhar sem cobiça. A 
voluptuosidade de seu corpo é apenas disfarçada pelo 
longo vestido. O pintor parece também atento aos 
efeitos psicológicos da personagem, à expressão de 
seu rosto, à emoção impressa em seu gesto e olhar. As-
sim, a mensagem moralizante está sobretuto presente 
numa Madalena resignada, submissa e obediente, en-
fim, em conformidade com os ideais de mulher propa-
gados pelos defensores da romanização29.

Foto 7 - Madalena penitente, 1633-634 (
Guido Reni, óleo sobre tela (60 x 40 cm)

Fonte: Acervo da Galeria de Arte 
Antiga de Roma, Roma, Itália

29 Dom Antônio de Macedo Costa tinha uma preocupação especial com o 
comportamento sexual dos indivíduos, em particular, as mulheres. A mu-
lher ideal, na sua visão, era aquela que seguia as regras da religião, temia 
a Deus e sabia cuidar do marido e de seus filhos, ver: MARTINS, K.D. Cris-
tóforo e romanização do inferno verde: as propostas de D. Macedo Costa 
para a civilização da Amazônia (1860-1890). 2005. Tese (Doutorado em 
História) – IFCH-UNICAMP, Campinas, 2005. p. 25.
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Foto 8 – Santa Maria Madalena, 1891 (Domenico 
De Angelis, óleo sobre tela, 320 x 1,93 cm

Fonte: Acervo da Catedral da Sé, Belém do Pará, Brasil
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No processo de romanização da cultura católica 
pelo mundo, a Igreja fez da arte um importante meio de 
difusão dos novos dogmas que reafirmavam a sua auto-
ridade frente às forças modernizantes que ameaçavam 
a sua existência. Diante dos desafios oferecidos por 
esse amplo ambiente de mudança, ela soube fazer uso 
das novas linguagens artísticas para emitir mensagens 
conservadoras. Assim, muitos templos católicos dessa 
época passaram a apresentar uma iconografia forte-
mente ancorada nos valores e princípios defendidos 
por Pio IX, embora adotando inovadoras linguagens 
artísticas internacionais, como o purismo, o realismo e 
o simbolismo. A boa acolhida da sociedade paraense da 
época às novas estéticas apresentadas pela Igreja mos-
tra claramente a capacidade da arte sacra de dialogar 
com a sensibilidade moderna.
 Na rica decoração da Catedral da Sé de Belém do 
Pará, como visto aqui, o projeto de romanização cumpria-
-se por meio de símbolos e signos dentro de um programa 
iconográfico pedagógico-moralizante. Por mais moderna 
que fosse, a arte ali subornava-se aos princípios apregoa-
dos pela mais alta hierarquia eclesiástica. Devoção, mar-
tírio e penitência deveriam orientar as atitudes do Clero 
e dos fiéis diante de um mundo em acelerado processo de 
secularização. Reafirmar os valores cristãos promovendo 
uma espécie de reevangelização da Amazônia e do Brasil 
era, desse modo, parte dos planos de Dom Macedo Costa e 
seus sucessores. Ao lado dos sermões proferidos do púlpi-
to, as imagens dos santos mártires nos altares ajudariam 
a assegurar a eficácia do discurso de cunho conservador. 
Os grandes painéis executados por De Angelis represen-
tando São Jerônimo e Maria Madalena atendiam a esse 
propósito e, assim, mostram também o profundo diálogo 
com o contexto em que foram produzidos. 
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FAMÍLIA DE CRISTO: CATOLICISMO EM PROCESSOS 
DE DESQUITE (BELÉM, 1916-1930)1

Ipojucan Dias Campos2

INTRODUÇÃO

Art. 315 – A sociedade conjugal termina: I. Pela morte 
de um dos conjuges. II. Pela nullidade ou annullação 
do casamento. III. Pelo desquite, amigavel ou judicial. 
Paraghrafo unico: O casamento valido só se dissolve 
pela morte de um dos conjuges, não se lhe applicando 
a presumpção estabelecida neste Código, art. 10, 2ª 
parte”. “Art. 317 – A acção de desquite só se póde fun-
dar em alguns dos seguintes motivos: I. Adulterio. II. 
Tentativa de morte. III. Sevicia ou injuria grave. IV. 
Abandono voluntario do lar conjugal, durante dois 
annos continuos”. “Art. 318 – Dar-se-á, tambem, o 
desquite por mutuo consentimento dos cônjuges, se 
forem casados por mais de dois annos, manifestado 
perante o juiz e devidamente homologado.3

 As investigações do presente texto se concen-
tram em compreender o quanto a doutrina católica 
da indissolubilidade do casamento se fazia presen-
te como estratégia de defesa e acusação nos autos de 
desquite impetrados na cidade de Belém do Pará entre 
1916 e 1930. É mister afirmar que ao mesmo tempo 
em que a Igreja Católica (com a doutrina do consórcio 
1 Este artigo faz parte de estudo maior sob o título O divórcio como sanea-
dor Belém, 1916-1940, aprovado em janeiro de 2019, com liberação de 20 
horas, pelo IFCH/UFPA. Texto inteiramente dedicado a Fernando Arthur 
A. Dias Campos.
2 Professor Associado II, PPGHIS/IFCH/UFPA/PPGCR/UEPA. Vice-líder do 
Grupo de Pesquisa Religiosidades Pan-Amazônicas.
3 BRASIL. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Im-
prensa Nacional, 1917.v. 2.
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inquebrantável) era usada por maridos, esposas e ad-
vogados, ela se apresentava influente em suas propo-
sições acerca da função das núpcias. Por assim dizer, 
a mensagem central dessas reflexões estão assentadas 
menos na possível religiosidade contida no pensa-
mento daqueles personagens e mais no quanto “tudo” 
era válido para se ver livre de um(a) companheiro(a) 
inútil à vida conjugal, então, partiu-se da conjectura 
de que todos sabiam do poder católico a respeito do 
conúbio inquebrantável, da família e do desquite e, 
por isso, de alguma ou de todas as formas tais pressu-
postos poderiam ser benéficos aos personagens envol-
vidos na querela da separação conjugal.
 Para estas investigações, as fontes utilizadas 
foram processos de desquite (inicialmente estes pa-
péis eram consultados no Arquivo do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, porém, hoje compõem o acervo 
do Centro de Memória da Amazônia), uma brochura 
intitulada O divórcio, publicada pela imprensa católica 
do jornal A Palavra (tal documento faz parte do arqui-
vo pessoal do autor deste artigo), passagens bíblicas, 
uma Carta Pastoral de 1933 estudada na Cúria Metro-
politana de Belém, o Código Civil brasileiro de 1916, o 
Decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890 e a Constitui-
ção Federal dos Estados Unidos do Brasil, consultados 
na biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).
 Deve-se expor que a presente análise está em 
meio à mudança da legislação em torno da família 
brasileira (Código Civil) e quanto a isso, o autor des-
te artigo afirma, sobejamente, em outros artigos, que 
nas primeiras décadas do século XX, a República “re-
tomou” os “debates” frente à formação da linhagem 
dita legal4.Também, novamente, sente-se a necessi-

4 CAMPOS, I.D. Escalas políticas: Igreja Católica, Metodismo e República 
(Belém, 1890). Rever, p. 293-310, 2019.
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dade de se repetir duas reflexões. Primeira, a de que a 
Igreja sempre esteve disposta a defender (de maneira 
variada) o sacramento do matrimônio e que os seus 
discursos se concentravam em oposições sistemáticas 
ao desquite; segunda, com o Código Civil, o ideário da 
indissolubilidade matrimonial permaneceu no país, 
deste modo, o ato da separação colocava fim à socie-
dade conjugal não executando ruptura dos laços ma-
trimoniais e estes permaneceram indissolúveis até 
dezembro de 19775.
 No seio destes campos é importante expor que 
os desenlaces analisados a seguir são todos de cunho 
civil e estiveram alicerçados sobre as possibilidades 
apresentadas na fonte exposta como epígrafe, no en-
tanto, se enfatiza: as pilastras deste ensaio ficaram 
bem longes das alegações formais jurídicas e sim mui-
to próximas das maneiras de como a Igreja era usada e 
se fazia presente nos autos de desenlace.
 Em virtude dessas reflexões se encontrarem 
nos interstícios dos usos do pensamento da Igreja Ca-
tólica, quer-se expor a utilização de duas categorias as 
quais, no decorrer do tempo, apresentam-se caras no 
bojo dos trabalhos publicados pelo historiador: a de 
casamento-matrimônio e a de Igreja Católica.

CASAMENTO E MATRIMÔNIO

 Em alguns momentos utilizou-se “equivocada-
mente” casamento como sinônimo de matrimônio e 
vice-versa, todavia, se sabe que o primeiro é o ato civil, 
instituído pela República por meio do Decreto 181, de 

5 CAMPOS, I.D. Casamento, família e separações conjugais em Belém na 
primeira metade do século XX (1916-1940). Humanitas, v. 25, p. 7-27, 
2009 e CAMPOS, I.D. As representações morais e sociais do divórcio sobre 
o casamento e a família em Belém no final do século XIX. In: NEVES, F.A.F.; 
LIMA, M. R. P. (Orgs.). Faces da História da Amazônia. Belém: Paka-Tatu, 
2006. p. 455-489.
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24 de janeiro de 1890, o qual, segundo a doutrina ca-
tólica, dispensava a presença de Deus e, por isso, es-
tava sobre pilastras demasiadamente frágeis; por seu 
turno, o matrimônio é a celebração solene da Igreja, 
na qual o senhor une mulher e homem de maneira in-
dissolúvel ou como referência ao livro de Mateus, 19, 
3-6: “O homem deixará o pai e a mãe, e se unirá a sua 
mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, já não 
são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu 
não o separe o homem”6. Enfim, há diferenças entre o 
ato do casamento e a celebração do matrimônio.

IGREJA CATÓLICA

 Quando se menciona o termo Igreja ao longo des-
tas interpretações, o leitor deve imediatamente pensar que 
se trata, em determinadas ocasiões, da junção entre Igre-
ja Nacional e Igreja Universal. Com efeito, se por um lado, 
mesmo existindo no título deste artigo a palavra Belém, 
a doutrina em análise não se disserta, logicamente, da es-
pecificidade da Igreja Nacional, pois o foco é o sacramento 
da união indissolúvel. No entanto, por outro lado, quando 
usar o termo Igreja ligado ao Código Civil estar-se-á se re-
ferindo a Igreja Nacional, pois essa fez movimentos acen-
tuados contra diversos artigos e incisos da lei, porquanto 
o Clero lutava por uma legislação cristianizada. Desta ma-
neira, é sumário considerar que os objetivos e argumentos 
concentram-se geograficamente em um lugar (Belém), po-
rém, estritamente, na lógica de compreender como deter-
minadas personagens foram influenciadas pela força da 
doutrina católica e ao mesmo tempo “romperam” com ela.
 Caro leitor, os argumentos estão apresenta-
dos, desta maneira, estás convidado a interpretar 
as concepções a seguir e ficar à vontade para apro-
vá-las ou rejeitá-las.

6 BÍBLIA sagrada de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002.
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DOUTRINA CATÓLICA EM PAUTA

 As teias e jogos de política a envolver o Código 
Civil, as separações conjugais e a família foram apre-
sentadas como problemas vultosos na cidade de Be-
lém. A Igreja, com sua doutrina muito nestes temas se 
introduziu, dado que estavam em pauta seus interes-
ses imediatos. Dessa forma, o Clero passou a organi-
zar campanhas contrárias ao casamento cartorial e ao 
desquite, as quais passaram a figurar nos processos de 
separação conjugais. Destarte, sem dúvida, os debates 
sobre a legislação de 1916 suscitaram à instituição, 
recusas e reticências. Leia-se fragmento de uma Carta 
Pastoral de 1933:

(...) porque casar-se com a bençam do Codigo para 
firmar uma união fragil? Custosas as formalida-
des civis para fundar a familia ephemera, mas 
custosas as formalidades para desarticulal-a; o fi-
lho do povo, na sua logica simplificada será insen-
sivelmente levado a omittir umas e outras. E aos 
poucos, a união livre substitue o casamento.7

 Nas primeiras décadas do século XX, casamen-
to civil e família formados por meio do Código de 1916 
e da Igreja Católica não mantinham boas relações. Ex-
celente exemplo é quando se percebe que a lei provoca-
va crises e críticas ainda em 1933, isto é, 17 anos mais 
tarde, conforme o documento acima. A Igreja doutri-
nalmente fazia circular a ideia de que os custos para se 
realizar o enlace civil eram elevados, entretanto, mais 
e mais caro seria o pagamento para se encaminhar as 
fases do processo de desquite. Em 1930, esta pressão 
psicológica se fez sentir no auto impetrado por Ma-
ria da Anunciação Soares, 25 anos, prendas domésti-
cas contra Vivaldo Silva Soares, 30 anos, empregado 

7 CARTA Pastoral de Dom Idilio José Soares intitulada “Sobre o divorcio”. 
Petrolina: Typ. d` O Pharol, 1933. p. 21-22.
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do Curro. Os cônjuges não tinham filhos e moravam 
à Avenida Gentil Bittencourt, 987. Nos autos, a im-
petrante e o seu advogado Filho Couto expressaram: 
“(...) a mãe da impetrante a advertiu quanto a invia-
bilidade do ato civil, pois a igreja não recomendava 
(...)”.8 Para além da Igreja influenciar determinações 
do Código Civil, ela se fazia presente na maneira de 
pensar de advogados e cônjuges (mesmo não negli-
genciando trata-se de uma estratégia jurídica) em 
processo de desenlace, ou seja, as insatisfações do 
Clero tinham grande alcance de influência e imposi-
ção, posto que ultrapassavam a lei chegando a impor 
interrogações quanto ao ato celebrado. Segundo a 
Igreja, o enlace civil jamais foi percebido como sóli-
do, tanto que a família dele formada, era efêmera e 
ainda os seus significados localizavam-se afastados 
daqueles obtidos pelo sacramento do matrimônio.
 A Instituição se fez presente em diversas instân-
cias. Exemplar neste sentido foi no Código Civil ao tem-
po dos debates em torno do casamento e da família, mas 
também na mentalidade das pessoas a respeito do que a 
Instituição disseminava sobre eles quando constituídos 
cartorialmente. As certezas católicas nunca se localiza-
ram em narrativas vazias (bem como quem lançava mão 
delas), porquanto suas precauções possuíam significados 
e tinham alcance. Havia a necessidade de campanhas para 
garantir o que dizia ser boa família, visto que a Igreja vis-
lumbrava existir ameaças como as emanadas do Código 
Civil e também as advindas dos movimentos decorrentes 
dos processos de desquite que diversos personagens so-
ciais impetraram nas décadas iniciais do século XX.
 Mas é necessário voltar ao argumento central: 
o quanto a doutrina da Igreja Católica se fazia vigilan-
te nas articulações de pensamento de desquitandos 

8 AÇÃO de desquite litigiosa impetrada por Maria da Anunciação Soares 
contra Vivaldo Silva Soares, 1930.
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e advogados. Sobre as formas de mentalidade coleti-
vas, Michel Vovelle lançou luz a respeito ao teorizar 
que esta é uma forma de pensamento histórico “que 
permanece aparentemente como “não significante”, 
o que se conserva muito encoberto ao nível das mo-
tivações inconscientes”9. “Motivações inconscien-
tes” foram localizadas no auto litigioso promovido, 
em 1929, por Antonio Vieira Conceição, de 37 anos, 
empregado público contra Matilde Esmeraldina da 
Conceição, de 25 anos, prendas domésticas. Nesta 
manifestação de fim da vida conjugal, encontrou-
-se o poder do Clero tanto por meio dos argumentos 
do impetrante, quanto pela defesa apresentada pela 
ré. Antonio Conceição – apresentado como homem 
honesto e trabalhador – juridicamente se apoiou no 
artigo 317, inciso 4º: “Abandono voluntario do lar 
conjugal, durante dois annos continuos”.10 Segundo 
as acusações dele, a companheira “(...) mesmo sendo 
conhecedora que a doutrina católica proibia o ama-
ziamento, a sua mulher se amaziou com um homem, 
desqualificando não somente a sua honra, mas a ins-
tituição sagrada da igreja católica (...) que sempre 
compreendeu as núpcias civis como insignificantes, 
mas que nunca a esposa quis celebrar o religioso”11.
 Contudo, Matilde Esmeraldina da Conceição, 
de outro modo, narrou o cotidiano conjugal. Na ver-
são da esposa continha as imputações de que:

(...) o seu esposo não honrava o que sempre ou-
viram da igreja católica nas diversas missas que 
participou: que o casamento civil era frágil sendo 
necessário celebrar o religioso católico e que um 

9 VOVELLE, M. Ideologias e mentalidades. São Paulo: Brasiliense, 2014. p. 20.
10 AÇÃO de desquite litigiosa promovida por Antonio Vieira Conceição 
contra Matilde Esmeraldina da Conceição, 1929.
11 AÇÃO de desquite litigiosa impetrada por Antonio Vieira Conceição con-
tra Matilde Esmeraldina da Conceição, 1929.
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homem honrado na igreja e na família não poderia 
ficar casado apenas no civil; se dar a vida boemia, 
não ligando para o bem-estar dos filhos; que não 
deixou o recesso do lar para viver com outro ho-
mem, por que tem no seu espirito a fé católica (...).12 

 Se, por um lado, é inegável a influência da Igre-
ja Católica, por outro, em virtude de todos saberem 
da autoridade de sua doutrina era claramente usada 
como ferramenta legitimadora nas empreitadas de 
acusar e se defender em autos de desquite. Nas pri-
meiras décadas do século XX, casamento e separação 
eram institutos bem consolidados nas mãos do poder 
laico, no entanto, isso não significava ausência da for-
ça católica quer na celebração de enlaces, quer na sua 
antítese: o desenlace conjugal. Em conformidade com 
isso, torna-se inquestionável a lógica de que o Clero 
conseguia mobilizar a sua doutrina, ou seja, a forma 
de pensar da instituição se fazia presente ao tempo 
da ruptura da vida a dois. Nos processos de desquite, 
ensinamentos religiosos, missas e palavras de resis-
tência frente aos desenlaces foram bastante comuns 
nestes documentos. Nos processos de ruptura, é enga-
noso descortinar que domínios eclesiásticos serviram 
tão só para firmar acusações e defesas, eles expres-
savam o quanto a Igreja Católica se fazia presente na 
mentalidade daqueles que praticavam ato profunda-
mente condenável por ela, enfim, se por um ângulo, 
viver sob o mesmo teto com consorte prevaricador(a), 
seviciador(a), injuriador(a) e imprevidente tornava-
-se impraticável e por isso a solução era o desquite; 
por outro, os ensinamentos religiosos em nenhuma 
circunstância ficaram às margens de preocupações e 
receios dos envolvidos em querelas conjugais.
 No casamento e na separação nupcial, o Clero 
apresentava por meio do medo, o caminho “correto” 
12 AÇÃO de desquite litigiosa promovida por Antonio Vieira Conceição 
contra Matilde Esmeraldina da Conceição, 1929.
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que os consortes deveriam seguir. Ele persuadia e in-
tervinha em dimensões extensas quando o assunto 
era vida a dois. Exemplos da assiduidade da denomi-
nação romana em autos de desquite impetrados na 
cidade de Belém, não foram esporádicos. Quanto à re-
gularidade, encontraram-se observações diretas entre 
1916 e 1930. Em 1917, Maria da Conceição Cunha, 34 
anos, serviços domésticos, impetrou ação contra Má-
rio Gonçalves Cunha, 40 anos, empregado do comér-
cio. Quando marido e mulher, moravam à Avenida 
Ceará, 234. Da união, filhos não provieram. Neste de-
senlace, o Código Civil, o casamento cartorial e Igre-
ja Católica estiveram vigilantes. A este respeito, disse 
a ofendida em carta à madrinha Maria da Conceição 
Souza: “(...) sempre fui avisada pela minha igreja dos 
abismos do código, da fragilidade do casamento civil, a 
igreja estava certa ao dizer tudo isso (...) agora estou me 
desquitando (...)”13. Em 1923, em outra separação de 
corpos e bens, Benedito Andrade Cavalcante, 20 anos, 
funcionário da Intendência, foi autor de processo de 
desquite contra Mariana Cavalcante, 18 anos, serviços 
caseiros. Os jovens separandos colocaram no mundo 
um herdeiro de nome Francisco Cavalcante, 9 meses. 
Moravam à baixada dos Curvões. Este auto foi eivado 
de menções às certezas da Igreja, o jovem Benedito em 
correspondência enviada ao genitor, expressou: “a Igre-
ja tinha toda razão sobre as impropriedades do código 
civil, do casamento civil e da familia saída dele. Tudo é 
simples e por isso fragil (...)” e um pouco mais à frente 
disse manifesta militância: “(...) vou seguir a fé católica 
me opondo ao casamento civil e ao código (...)”14.
 A Igreja não era instituição secundária. Na 
mentalidade de seus fiéis (desquitandos e advogados, 
13 AÇÃO de desquite litigiosa promovida por Maria da Conceição Cunha 
contra Mário Gonçalves Cunha 1920.
14 AÇÃO de desquite litigiosa promovida por Benedito Andrade Cavalcante 
contra Mariana Cavalcante, 1923.
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por exemplo) estava impregnada pesada concepção 
sobre qual era e como se constituía uma família hon-
rada e perene. O admirável trabalho doutrinal do Clero 
fazia estabelecer estatutos religiosos dentre e fora de 
um processo de separação de corpos. Ao Catolicismo, 
seguir determinações laicas contidas no Código Civil 
significava caminhar rumo à desgraça. Inegavelmen-
te, essa forma interpretativa se ancorou em diversos 
pensamentos contemporâneos e chegou afetando e 
devastando mentalidades. Se por um ângulo, diversos 
cônjuges tiveram advogados filtrando narrativas (mas, 
isso não as tornam inválidas); por outro, é viável expor 
sortidas falas em que intermediações e filhos são ine-
xistentes, o que torna mais e mais evidente o poder da 
Igreja no seio do pensamento das pessoas. Críticas às 
leis republicanas, censuras ao casamento civil e tam-
bém julgamentos contrários à família oriunda do car-
torial, se fizeram recorrentes em autos de desenlace.
 Mesmo em momento indesejado pela Igreja Ca-
tólica, aquelas condutas reforçavam a concepção de 
que o casamento civil era secundário e frágil e, para-
lelamente, apresentava qual núpcia expressava a in-
dissolubilidade entre duas carnes transformadas em 
uma15. Nas entranhas da mentalidade dos envolvidos 
nas separações, o Catolicismo não somente se fazia 
presente pela negação dos princípios civis republica-
nos, mas ele se constituía aquiescente por meio do re-
conhecimento de diversos desquitandos de que a sua 
celebração era essencial e duradoura, ou seja, coloca-
va-se o matrimônio católico como instituição primor-
dial à sociedade. Fora dele, laços se desfaziam e custo 
pessoal elevado tinha de ser pago, pois a certeza ape-
nas residia na doutrina católica.
 Quer à Igreja, quer aos desquitandos, quer aos 
advogados, casamento e separação constituíam-se 

15 Marcos, 10:6-9 (BÍBLIA...,2002).
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em pauta de inquietação. A este respeito, os exemplos 
contidos em outros libelos são extensos. A ação liti-
giosa promovida em 1930 por Abhrão Goldizmith, de 
45 anos, artista contra Consolação Silva Goldizmith, 
de 40 anos, profissão não declarada, proporciona mais 
versões sobre a influência e a força da doutrina católi-
ca nos domínios da vida privada. Passavam-se 12 anos 
de casamento, sendo que a família era completada por 
mais três pessoas: Anderico Silva Goldizmith, 11 anos, 
Valderico Silva Goldizmith, 9 anos e Conceição Silva 
Goldizmith, 5 anos. Sobre casamento, família, Código 
Civil e Igreja, o peticionário revelou a um irmão por 
meio de carta: “(...) como diz a igreja ninguém deve se-
guir o casamento do código civil, porque ele é um con-
trato e não tem Deus o sustentando (...)”16. Todavia, 
a respeito do consórcio, Consolação Silva Goldizmith 
e Pedro Américo, o advogado, davam outra versão ao 
lançarem a responsabilidade do fim sobre o esposo, 
eis: “(...) que o marido exigiu apenas o casamento civil, 
nunca se interessando pelo matrimonio da igreja; que 
a esposa sempre desejou vida em comum dentro dos 
princípios católicos (...)”17.
 Como quaisquer narrativas, as de defesa e as de 
acusação, foram construídas. Na fabricação das da ré, 
a presença dos profissionais das letras jurídicas é bem 
evidente, todavia, o mesmo não ocorreu nas do impe-
trante. Ao cotejá-las, nota-se ao mesmo tempo, dife-
renças e latentes aproximações, porém nas arguições 
o que chama atenção é a presença das certezas cató-
licas enquanto instituição que tinha o casamento ci-
vil na esteira do condenável. Suas proibições serviam 
– inquestionavelmente – como estruturas de defesa e 
de acusação e, por conseguinte, as representações a 
quem se deveria alojar a culpa, por, na prática, não se 
16 AÇÃO de desquite litigiosa promovida por Abhrão Goldizmith contra 
Consolação Silva Goldizmith, 1930.
17 Id.
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ter conseguido manter as bodas no alinhamento do 
inquebrantável como aspirava a Santa Sé. A maqui-
naria da doutrina religiosa funcionava muito bem no 
seio da mentalidade quando o assunto era união, bem 
como ao tempo do fim da “família”. 
 A Igreja dispunha de força no casamento, to-
davia, muitas vezes se demonstrou entre limites, por-
quanto diversos cônjuges se negaram a tolerar agruras 
descortinadas inclassificáveis no interior das núpcias. 
Uma união desgastada (mesmo considerando que os 
envolvidos acreditassem na doutrina católica, logo, 
no princípio do até que a morte os separasse) o fator 
religioso católico, no momento, se fazia presente, con-
tudo, não o suficiente para deter insatisfações surgi-
das na convivência sob o mesmo teto.
 Todavia, o domínio a ser observado é como os 
discursos (aqui também quer dizer doutrina) possuí-
am força entre os envolvidos.
 Sugerem os documentos analisados, o Catoli-
cismo desempenhava influente autoridade nas en-
tranhas de uma ação de desquite. Essa conjectura 
foi reforçada ao se deparar com cartas anexadas aos 
processos, em que diversos consortes em litígio fa-
lavam acerca das suas inseguranças, medos e certe-
zas quando o assunto era a doutrina católica concer-
nente ao casamento; entretanto, essas dimensões 
também puderam ser vistas quando os profissionais 
das letras jurídicas “falavam” pelos cônjuges em dis-
senção. Em conformidade com isso, o importante e 
necessário a se compreender é que seja na mentali-
dade dos desquitandos(as), seja na dos advogados, a 
força da Igreja estava próxima e jamais de apresen-
tou, quando atuava, como movimento secundário 
nos interstícios de um auto.
 Em juízo, a doutrina católica, muitas vezes, 
veio à tona, e esta questão expressava o quanto a Igre-
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ja Católica era presente em diversas instâncias da vida. 
Em outras palavras há, nos processos de desquite, di-
versos vestígios que deixam ler a força psicológica das 
representações defendidas pela instituição. Leia-se, 
então, um excerto da missiva anexada, em 1917, ao 
processo de desquite litigioso promovido por Francis-
ca Gomes Nunes, 28 anos, serviços domésticos contra 
Frederico Andrades Silva, 40 anos, empregado públi-
co. Os cônjuges, à época do litígio, moravam a “(...) Tra-
vessa Castelo Branco nº 167, no Bairro de São Braz (...)” 
e contavam com cincos anos de vida matrimonial. Da 
coabitação vieram ao mundo: Antonio Silva, 4 anos e 
Pedro Silva, 2 anos18. Na carta enviada pela impetrante 
à irmã Gertrudes, observam-se preocupações da auto-
ra a respeito da religião e religiosidade católicas.

(...) Minha querida irmã é bem compreendido que 
fomos formadas na fé christã catholica e que esta 
repudia de todas as formas qualquer forma de 
separação conjugal, mesmo sendo o casamento 
civil que esta tanto luta conta no código. Mas em 
decorrencia das instabilidades que no decorrer 
dos annos se formaram entre eu e Silva a vida em 
comum se transformou impossivel, os tempos 
são outros se compararmos quando e como nos 
casamos para os atuais dias, amor ou paixão 
nunca existiram, a minha decisão – a de separar-
me – é irrevogável (...) me perdoe e também a nossa 
doutrina religiosa (...).19 

 A base legal em que Francisca se sustentava era 
o artigo 317, inciso 3º: “Sevicia ou injuria grave”.20 Mas, 
volte-se ao centro destes debates, qual seja: o quanto a 
Igreja se fez próxima quando o assunto era desenlace 

18 AÇÃO de desquite litigiosa promovida por Francisca Gomes Nunes con-
tra Frederico Andrades Silva, 1917.
19 AÇÃO de desquite litigiosa promovida por Francisca Gomes Nunes con-
tra Frederico Andrades Silva, 1917.
20 BRASIL. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Im-
prensa Nacional, 1917.v. 2.
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matrimonial. Por quaisquer ângulos que se possam in-
terpretar o uso de referências católicas nos autos (quer 
como parte da mentalidade, quer como estratégia ju-
rídica), ponto inquestionável é a força da religião e da 
religiosidade de uma instituição preocupada em impor 
(e para isso trabalhava) suas certezas a respeito de qual 
era o “verdadeiro” casamento duradouro. Mas, eviden-
temente, é mister expressar que as diretrizes pretendi-
das pela Igreja Católica não chegaram à univocidade no 
interior da sociedade das primeiras décadas novecen-
tistas, tanto que as núpcias civis se encontravam em 
curso e diversos autos de desquite oneravam o Judici-
ário paraense. No entanto, mesmo diante dessa verifi-
cação, o Clero se desvendava potentado entre algumas 
personagens que se lançavam à empreitada da ruptura. 
Francisca expôs à parente preocupações religiosas, ela 
se alinhava às certezas católicas como a de o fim da vida 
em comum ser instância desnecessária e deletéria ao 
indivíduo e à sociedade, aliás pode-se conjecturar que 
estes domínios – diversas vezes – foram a ela avisados, 
entretanto, a queixosa queria assumir os riscos do jogo 
social. Ao que fica sugerido na carta enviada, a reque-
rente pensava rearranjar a vida, refazer regras sociais 
ditas “inaceitáveis”, as quais nem mesmo passavam às 
margens da doutrina a qual foi educada.
 Todavia, Frederico Andrades Silva e o seu ad-
vogado Amistophilis Cavalcante apresentaram versão 
diferente e nela não deixaram em plano secundário 
recomendações católicas: “(...) sempre o reu disse a sua 
mulher as inconveniências do casamento civil, porque 
era católico, ele se recusou a casar diante do código mas 
sua mulher assim exigiu, isso ele sempre condenou (...) 
o reo sempre se apresentou diante da sociedade como 
um homem  honrado, pois é trabalhador (...)”.21

21 AÇÃO de desquite litigioso promovido por Francisca Gomes Nunes con-
tra Frederico Andrades Silva, 1917.
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 A Belém das primeiras décadas do século XX se 
encontrava ligada sobejamente à Igreja Católica. Se, 
por uma escala, o Clero estava presente no casamento; 
por outra, no desenlace, em muito se fez como insti-
tuição importante ao mediar, na instância psicológi-
ca, múltiplos arrependimentos. A Igreja, em meio a 
acusações e defesas dos consortes, não ficou ausente e, 
por conseguinte, o que chama atenção é o uso das im-
putações articuladas aos seus princípios. Vê-se neste 
ponto uma “autodefesa” bastante usada no Judiciário 
paraense: o emprego de “qualidades” e de “transgres-
sões”, juntamente com a atitude de se recorrer às “con-
vicções” religiosas.
 A este respeito, Susan Besse afirmou que a 
Igreja buscava restabelecer sua influência no seio da 
sociedade civil, sendo que o princípio trivial era o de 
esquadrinhar o controle ideológico da família22. A 
Igreja queria ver no Brasil uma legislação cristiani-
zada (logo, ausência de desenlaces) e por isso, aqui se 
deve repetir, ela usou o medo pro meio da doutrina 
para este afã e, em certa medida, conseguiu quan-
do fez com que o divórcio absoluto não se fizesse 
presente na confecção do Código Civil de 1916. Há 
muitas particularidades que sustentam os argumen-
tos dessas reflexões, assim, é imprudente perder de 
vista que o Clero com o sacramento do matrimônio, 
mesmo em parte não alcançando o objetivo desejado, 
possuía força na mentalidade dos que se envolviam 
em entreveros jurídicos da separação. Nesta dimen-
são, reforça-se o pressuposto de que o alcance das 
práticas e estratégias da Igreja era elástico entre os 
que desejavam a ruptura conjugal e de bens, mas, em 
muitos casos, longe do suficiente para impedir diver-
sas ações de desquite.

22 BESSE, S. Modernizando a desigualdade, reestruturação da ideologia 
de gênero no Brasil 1914-1940. São Paulo: EDUSP, 1999.
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 Nas considerações católicas, o ponto de vista de 
que a separação conjugal era desagregadora da famí-
lia permanecia coesa nas primeiras décadas do sécu-
lo XX. Arguições contra as rupturas conjugais e favo-
ráveis à família, à moralidade, à ordem social faziam 
parte dos seus argumentos doutrinários. Base dos dis-
cursos (aqui se fala de discursos enquanto doutrina) 
era a da defesa da indissolubilidade da vida a dois, si-
metricamente, a da família; com efeito, é importante 
considerar que tais defesas se localizavam no eixo do 
indesejável da convivência conjugal. De tal modo, com 
diversos argumentos, os quais estavam intimamente 
ligados às suas concepções doutrinárias, colocava-se 
contrária, a tríade casamento cartorial, ruptura con-
jugal e Código Civil. Senão, veja-se:

O projeto é mais liberal que a lei francesa. Mas 
apreciemos o projecto, analysemol-o bem, com 
imparcialidade, penetrando nas suas intenções e 
prevendo os seus resultados. Elle estabelece o di-
vorcio por mutuo consentimento que nem a lei 
franceza admitte. Esta prescreve quatro causas 
de divorcio, propriamente tres, como observa Pla-
niol, que comprehende as injurias e sevicias numa 
só categoria, o adultério e a condemnação crimi-
nal. Mutuo consentimento só póde estabelecer na 
lei franceza, a separação de corpos (...).23

 As preocupações católicas eram consistentes. 
Por isso, ela sabia que apresentar aos fiéis a sua forma 
de pensar mostrava-se elementar. A esse respeito, o 
Clero desenvolvia-se competentemente porque mani-
festações inquietas de consortes e advogados no seio 
de libelos de desquite foram bastante comuns e isso 
representa o quanto a religião e a religiosidade cató-
licas eram potentes. A doutrina católica compreendia 
que a função do matrimônio era a de aperfeiçoar o in-

23 O DIVORCIO. Da Liga da Bôa Imprensa. Belém: Secção de obras d`A Pa-
lavra, 1915. p. 27-28.
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divíduo e a de disseminar a espécie humana, por esta 
manifestação ele jamais deveria ser dado à ruptura24.
 Ao se interpretar um conjunto documental 
perceberam-se determinadas concepções que os di-
versos sujeitos sociais teciam em relação ao campo de 
tensões atrás colocados. Exemplar neste sentido eram 
as enfatizações da Igreja Católica de Belém, mas evi-
dentemente a de todo o Brasil, dava ao matrimônio. A 
esse respeito, a Cúria belenense publicou sob o título 
“O amor é de sua natureza perpertuo”:

Seus fins se concretisam no aperfeiçoamento do 
individuo e na propagação da especie. Seu movel é 
o amor na accepção mais nobre do termo commu-
nicando dignidade, honra e respeito; o amor af-
feição, e nunca o sentimento degradante com que 
se trocam “duas fantasias ao contacto de duas 
epidermes”. É esse amor que, segundo Gioberti, 
fórma a unidade do casamento, com a indissolu-
bilidade exprime a perpetuidade, a immanencia 
da virtude do amor, por sua natureza indivisivel 
e sem termo. Assim a idea de unidade em que se 
compenetram dous seres, a idea de exclusão, de 
indissolubilidade do vinculo, são inseparaveis da 
idea e do sentimento do verdadeiro amor. Se ha 
corações voluveis, reprime-se a inconsciencia pela 
santidade do affecto, sendo facto que, se no mun-
do moral como no mundo physico uma desordem 
provoca desordens successivas, ellas se não po-
dem justificar umas pelas outras; a lei e a virtude 
são estados homogeneos. Por ultimo, o objeto do 
contrato matrimonial é a personalidade do ho-
mem, o ser intelligente e livre, conscio e senhor 
de suas faculdades, de seus actos, de seu proprio 
corpo, o ser humano entrevisto em toda sua inte-
gridade e nobreza.25

 Esses ideais largamente divulgados na im-
prensa tinham por objetivo chegar à coletividade e, 
24 PHILLIPS, R. Desfazer o nó: breve história do divórcio. Lisboa: Terramar, 
1991. p. 177.
25 O DIVORCIO, op. cit. p. 6-7.
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naturalmente, aos consortes. A Cúria se mostrava in-
teressada e inserida nos debates sobre as fronteiras 
das relações conjugais e do matrimônio. A sua preocu-
pação dispunha de sentido, ou seja, as percepções da 
Igreja Católica sobre a união permaneciam as mesmas 
há séculos, ela compreendia que a função do matrimô-
nio se concentrava no aperfeiçoamento do indivíduo e 
na disseminação da espécie humana e apenas no seio 
deste instituto se deveria propagandear o amor, a pai-
xão, a dignidade e a honra. Essa forma de pensar a vida 
a dois era eivada de poder e chegava facilmente nas 
preocupações daqueles que colocavam ponto final no 
casamento. Entretanto, com tudo isso, não se pode es-
quecer da seguinte equação: a influência da Igreja nas 
mais esticadas zonas da vida a dois – nos processos de 
desquite é bem evidente – foi inquestionavelmente fa-
bricação histórica. Os seus jornais e Cartas Pastorais, 
por exemplo, muito ajudaram para que suas visões ti-
vessem amplo alcance, porém, os seus fiéis sempre se 
apresentaram indivíduos essenciais, repita-se.
 Todas essas considerações dispunham de 
abrangência na mentalidade quer de quem se casa-
va, quer de quem se desquitava. A Igreja conseguia 
espalhar no bojo da sociedade (certamente não como 
desejava) os significados da sacramentalidade do ma-
trimônio e ao mesmo tempo deplorar as concepções 
da separação constituir-se em remédio a ser aplicado 
aos consórcios infelizes. Durante parte da primeira 
metade do século XX, os autos de desquite belenenses 
foram eivados dessas referências e, naturalmente, em 
nenhuma circunstância se devem compreendê-las na 
escala da coincidência, pois nos processos a instituição 
se fez presente de maneira contumaz através de anos, 
décadas, sujeitos sociais e libelos diferentes. Obteve 
provas disso quando o autor deste artigo articulou o 
número total de ações, 105, catalogadas entre 1916 e 
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1930 com as citações – no interior delas – a respeito da 
Igreja Católica e dos seus posicionamentos em relação 
ao Código Civil e ao casamento cartorial. Deste exercí-
cio notou-se que, do total de entreveros jurídicos pes-
quisados, em 67% a catolicidade foi citada.
 Os exemplos são variados e amiudados. Em 
1918, Ana Maria Vasconcelos, 30 anos, serviços ca-
seiros, impetrou ação contra Marinaldo Silva de 
Vasconcelos, 37 anos, empregado no comércio. Mo-
ravam à época do litígio à rua Veiga Cabral, 201. Do 
conjúgio surgiram os seguintes rebentos: Alcantara 
Vasconcelos, 10 anos, Marieta Vasconcelos, 8 anos, 
Maria Vasconcelos, 7 anos e Marisvaldo Vasconce-
los, 3 anos. Ana escreveu a uma irmã: “(...) estimada 
parente o casamento civil é frágil, ele não sustenta a 
família como bem dis a igreja (...)” e um pouco mais 
à frente recomendava “(...) não case com o meu fu-
turo cunhado somente no civil como eu fiz, porque 
vais terminar onde estou: no Tribunal de Justiça 
(...)”26. Em 1919, Conceição Almeida Silva, 29 anos, 
serviços domésticos, foi autora de auto de desenlace 
contra Francisco Nunes Silva, 39 anos, carreteiro. À 
época do desenlace viviam à rua General Gurjão, 30. 
Não tiveram filhos. A impetrante em missiva enviada 
ao irmão expressou: “(...) a igreja não pode deixar o 
casamento civil proliferar, ele sempre vai acabar em 
divórcio como o meu (...)”27.
 Entre a laicização do casamento, 1890, e esta 
demanda judicial, 1919, 29 anos tinham se passado. 
Neste transcorrer temporal, as núpcias cartoriais en-
contravam-se sobejamente espraiadas na sociedade 
brasileira, quer no campo da sua prática enquan-
to celebração obrigatória à legitimação da família, 
26 AÇÃO de desquite litigiosa impetrada por Ana Maria Vasconcelos contra 
Marinaldo Silva de Vasconcelos, 1918.
27 AÇÃO de desquite litigiosa impetrada por Conceição Almeida Silva con-
tra Francisco Nunes Silva, 1919.
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quer nos domínios das leis republicanas. Aliás, tan-
to o Decreto 181, de 24 de janeiro de 1890, quanto 
a Constituição Federal de 1891, reconheciam como 
válido exclusivamente o casamento civil, isto é, 
nenhuma outra celebração observava-se legítima, 
logo, não legalizava a família. Neste alinhamento, 
o Capítulo XIII, Artigo 108, Das Disposições Gerais, 
do aludido Decreto expressava: “Esta lei começará a 
ter execução desde o dia 24 de maio de 1890, e desta 
data por deante só serão considerados válidos os ca-
samentos celebrados no Brazil, si o forem de accor-
do com as suas disposições”28. 
 Por seu turno, a Constituição de 1891 deter-
minava: “A República só reconhece o casamento civil, 
cuja celebração será gratuita”29. Destarte, ao se cruzar 
a legislação com as súplicas de Conceição Almeida Sil-
va, observa-se a impossibilidade – por parte da Igreja 
– em atendê-la, posto que, ao tempo da epístola o casa-
mento civil se encontrava suficientemente difundido 
no país. Todavia, como a documentação em análise 
recupera, a legislação não conseguiu deter o Clero en-
quanto crítico das bodas cartoriais.
 À Igreja, desposório civil, desquite e sociedade 
pervertida eram sinônimos, sendo impraticável a sal-
vação do indivíduo que contribuísse com tal tríade. 
Efetivamente, ao longo de décadas, o Clero fez oposi-
ções radicais frente à legislação republicana do casa-
mento, bem como a respeito dos seus efeitos no bojo 
da coletividade. Concernente a este aspecto, existiam 
duas forças a se digladiar, quais sejam: a da República, 
28 Decreto 181, de 24 de janeiro de 1890, Capítulo XIII: Das Disposições 
Gerais, art. 108º. In: BRASIL.
Decretos do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Bra-
sil de 1890. Primeiro fascículo de 1 a 31 de janeiro de 1890. Rio de Janeiro: 
Typ. da Imprensa Nacional, 1890.
29 BRASIL. Título IV: Dos Cidadãos Brasileiros. Seção II: Declaração de Direi-
tos, Art. 72, § 4º. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 
24 de Fevereiro de 1891). Rio de Janeiro: Typ. Da Imprensa Nacional, 1891.
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impondo legitimações a todos, e a da Igreja Católica, 
fazendo uso da sua doutrina, mas nunca desgarrada 
da prática do medo, da coação e da mentalidade para 
se fazer forte no seio da sociedade. Muito embora as 
leis republicanas estivessem longe da absoluta nega-
ção dos princípios religiosos católicos (o casamento 
continuava a legitimar a família e o divórcio absoluto 
não gozava de favores no país), elas inegavelmente im-
puseram perdas ao Catolicismo (o casamento e a sepa-
ração foram laicizados, por exemplo). Esta mediação 
secular desagradou abastadamente a instituição, o 
que a fez intensificar o seu discurso doutrinal no to-
cante ao “verdadeiro” enlace. Nesta escala interpreta-
tiva, usos psicológicos que priorizaram o desprezo em 
torno do conjúgio civil, assim como a condenação da 
vida daqueles que o celebrasse, foram estratégias re-
correntes da Igreja Católica.
 Evidentemente, um casamento não acabava 
porque foi firmado nas instâncias laicas. As razões do 
término, impreterivelmente, estavam, estão e sempre 
estarão no cotidiano do casal. Se tal assertiva for dona 
de alguma fundamentação é, então, sobejamente exa-
gerado alocar sobre o modelo civil a responsabilidade 
da decadência dele. Em Belém, dentre outras circuns-
tâncias, enlaces conseguiram percorrer os corredores 
jurídicos quando, mutuamente, a fidelidade, a solida-
riedade, a preocupação com a família e a proteção mú-
tua, foram extintas da vida a dois. Contudo, volta-se 
à problemática atrás apresentada: o alcance da Igreja 
Católica nos libelos de desquite. Ela foi amplamente 
lembrada quando da separação. Os conselhos ditos 
“infalíveis” que a instituição disseminava por meio de 
jornais e cartas pastorais, conseguiam isso provar com 
tranquilidade. As pressões religiosas eram claras e 
apresentadas por meio de estatutos sociais, por exem-
plo, o do matrimônio, o qual funcionava enquanto 
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distinção entre os indivíduos, enfim, casar civilmente 
não continha – na prática – a mesma dimensão da ce-
lebração religiosa, dentre outras razões, porque nesta, 
Deus determinava a união como indissolúvel.
 Tudo se localizava na disciplinarização da 
vontade dos sujeitos sociais e, a partir deste refe-
rencial, dominar sentidos e sensibilidades no seio 
do casamento. Em virtude das diversas histórias 
oferecidas, claramente se observa que as insatisfa-
ções da Igreja sobre a laicização não eram retóricas 
religiosas como expôs e quis fazer crer José Oscar 
Beozzo. Deste modo, este artigo se distancia do tra-
balho A Igreja entre a Revolução de 1930, o Estado 
Novo e a redemocratização, do autor. O intelectual, 
ao fazer um percurso pela “secularização”, compre-
endeu que as apreensões da Igreja diante do Esta-
do foram mais retóricas e menos reais, pois o povo 
manteve suas práticas religiosas, como a do ba-
tismo e o do “casamento” religioso e que, assim, a 
separação Estado-Igreja afetava profundamente o 
aparelho eclesiástico e nada ou quase nada modifi-
cava o religioso30. O problema desta interpretação 
é que se deixou às margens as particularidades. As 
dinâmicas belenenses, por exemplo, a Igreja sem-
pre se mostrou sobejamente incomodada com os 
efeitos da laicização. Segundo pesquisas realiza-
das, o casamento civil e o desquite tiveram resso-
nâncias no bojo da população, tanto que a Igreja se 
colocou a combatê-los fortemente31.
 Interessa que a instituição continuamente es-
teve envolvida com estes debates e, por conseguinte, 

30 BEOZZO, J.O. A Igreja entre a Revolução de 1930, o Estado Novo e a rede-
mocratização. In: FAUSTO, B. (Org.). O Brasil republicano: economia e cultu-
ra (1930-1964). Tomo III. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. p. 271-341.
31 CAMPOS, I.D. Lógicas de poder: tensões entre Estado e Igreja na Belém 
das primeiras décadas do século XX (1916-1940). Observatório da Reli-
gião, v. 1, p. 88-111, 2011.
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influenciando formas de pensar. Mesmo quando da 
separação, a sua força era significativa. Doutrinalmen-
te contrária às rupturas, a Igreja Católica chegava por 
meio do medo no interior dos processos de desquite. 
Ela, sutilmente, fazia questão de expressar que havia 
avisado acerca da inviabilidade desta forma de união. 
O Catolicismo “sempre” esteve pronto para lutar pelos 
seus interesses doutrinários e eles, em qualquer ins-
tância e circunstância, foram interpretados na quali-
dade de essenciais à estabilidade coletiva. Tudo isso 
pode explicar porque a Igreja se encontrava em diver-
sos autos, ela era lembrada por condenar a separação 
conjugal e apoiar a aliança matrimonial para toda 
vida. Dessa forma, fazia circular por meio dos seus jor-
nais, cartas pastorais, mas, essencialmente, por meio 
da membresia que o ato firmado selava unidade indis-
solúvel entre duas vidas. Estas dimensões extrapola-
vam os muros da Igreja e alcançavam os mais diversos 
interesses quer os das(os) peticionárias(os), quer os 
das(os) impetradas(os), quer os dos advogados.
 Em 1922, Otávio Santos, 39 anos, pedreiro, im-
petrou ação de desquite contra Sandra Imaculada do 
Santos, 35 anos, dada a serviços domésticos. Os côn-
juges moravam à travessa Castelo Branco, 340, em 
São Brás. Otávio, em missiva enviada a sua genitora, 
declarava: “(...) tenho provas cabais de ser minha mu-
lher uma adúltera e isso aconteceu porque conforme 
orientação do padre que me confessei foi em decor-
rência do casamento civil (...)”32. Segundo as confis-
sões do senhor Otávio, Sandra não seria tão imacula-
da como dizia o seu nome, ela teria sido desleal com 
o esposo. Chama atenção o esclarecimento dado pela 
autoridade católica, ou seja, sem constrangimento 
estabeleceu elos entre o modelo laico de união e a in-

32 AÇÃO de desquite litigiosa impetrada por Otávio Santos contra Sandra 
Imaculada do Santos, 1922.
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fidelidade conjugal, logo, nada díspar do pronuncia-
do nos meios de comunicação católicos largamente 
distribuídos na cidade de Belém. A Igreja trabalha-
va com a mentalidade. Ela articulava e movimenta-
va habilmente críticas em relação ao casamento ci-
vil, as quais chegavam entre consortes e advogados 
perseguidores da separação. Tudo faz conjecturar 
que distintos casais ouviram conselhos – antes de se 
comprometerem civilmente – de parentes e amigos 
a respeito das certezas da Igreja quanto à fragilidade 
deste enlace, os mesmos indivíduos, amiudadamen-
te, lembravam dessas advertências pelas correspon-
dências endereçadas aos seus parentes.
 Se, por uma escala, impedir em 1890 a aprova-
ção do casamento civil tornou-se impossível. Por ou-
tra, para se contrapor a esta derrota político-religiosa, 
a Igreja tomou como meta sistemática a difamação 
daquele modelo de união e, de certa maneira, nas pri-
meiras décadas do século XX, conseguiu convencer 
(pelo menos ao tempo do desquite) os separandos de 
que a sua configuração de pensamento era verdadei-
ramente sólida, isto é, a instituição incutiu: consuma-
do o casamento civil, o desquite chegaria em tempo 
curto. Ambiguamente, por meio do desquite, o Cato-
licismo “voltava” vitorioso. Em outras palavras, se por 
uma perspectiva, determinados indivíduos foram vio-
lentamente transgressores na ótica da prática impos-
ta pela Igreja; por outra, no curso do desquite, vinha 
à tona o reconhecimento do lugar da “verdade” e do 
poder da instituição. 
 Finalmente, alguns separandos colocavam as 
alianças civis enquanto a responsável pela degringo-
lada da família; outra vez, neste momento, a Igreja Ca-
tólica saía duplamente vitoriosa: no reconhecimento 
político-religioso da vulnerabilidade desta forma de 
enlace e, talvez, principalmente, de vozes (as dos sepa-
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rados) a espalhar tal proposição em meio à sociedade 
belenense novecentista. A culpabilização em massa 
do casório republicano como o causador da doença do 
mal escrúpulo de determinadas famílias apresentou-
-se na ordem do crucial às demandas pensadas pelo 
Clero. Mesmo passadas algumas décadas da aprovação 
do casamento civil, 1890, estava distante da institui-
ção desistir de enfrentar tal união, porquanto, mos-
traram-se essenciais fabricar angústias desdobradas 
em medos e por meio deles apresentar à sociedade o 
quanto o inimigo era ardiloso. Arquitetar medo fren-
te ao casório civil tornou-se tática essencial à Igreja, 
o qual manifestou “relativo” sucesso ao chegar aos 
desquitados; nesta esteira, a vida do cristão de bem 
(disseminador da boa fé, a católica) passava necessa-
riamente pela negação de atos reputados adversos à 
doutrina romana.
 Nas décadas iniciais do século XX, a Igreja Cató-
lica mantinha guerras contínuas contra o conjúgio re-
publicano, que se concentravam em duas trincheiras, 
quais sejam: na da República e na dos indivíduos. Parte 
do sucesso, é claro, dependia, em certa medida, da in-
ternalização de que o bom cristão não poderia deixar 
de se vigiar, porque ao executar o próprio monitora-
mento, ela conseguiria barrar as inverdades apresen-
tadas pelo mundo laico; em outras palavras, o indiví-
duo era o problema e, por isso, o Clero buscava atacar 
a fonte das suas inquietações, porquanto assimilava a 
instabilidade do eu na faculdade de demolidora, mais 
do que tudo que resta no mundo. A finalidade da Igre-
ja, dentre várias, era a das pessoas desempenharem 
condutas tradicionais e, assim, agirem na qualidade 
de administradoras das moralidades pública e priva-
da. Por estes caminhos, a consolidação e o reconheci-
mento da sacramentalidade do matrimônio seria tão 
só questão de tempo.
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 Inquestionavelmente, pressões religiosas vi-
nham à baila e desempenhavam funções várias. No 
curso do “desvio” duma ação de desquite, domínios 
acerca de certezas católicas denotavam o quanto ati-
tudes religiosas eram fabricadas e usadas quer pelos 
separandos, quer pelos advogados, quer pela Igreja Ca-
tólica. Aqueles (cônjuges e profissionais do Direito) se 
ligavam à doutrina conforme necessidades, arrepen-
dimentos e medos, ou melhor, eles, de alguma forma, 
chegavam às determinações propagandeadas há déca-
das pelo Clero. Há se considerar que nos autos de sepa-
ração impetrados em Belém, referências contrárias ao 
Código Civil, ao casamento cartorial e ao desquite se 
sucederam ao longo das primeiras décadas do século 
XX, torna-se inevitável reputar que muita coisa se or-
denava no seio de atitudes e representações coletivas 
em torno das visões católicas.
      

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao longo de décadas, a Igreja fabricou imagens 
depreciativas do casamento civil: “Vale de lágrimas”, 
“deserto”, “exílio”, “constituidor de vida mal-aventu-
rada, insegura, intranquila, impura”, estas foram algu-
mas adjetivações empregadas para classificá-lo. Desde 
sempre se previa o apocalíptico e augúrios catastró-
ficos. Ela, estrategicamente, estabeleceu ligações di-
retas entre situação dita precária do civil e condutas 
demoníacas. O argumento levantado não deixa de ser 
tentador: por meio do casamento laico arruinado, a 
Santa Sé saía vitoriosa. Foram nas entranhas das deze-
nas de críticas efetuadas pelos cônjuges em processo 
de separação que a catolicidade firmava ainda mais a 
força psicológica da importância do seu matrimônio 
como o único a sustentar firmemente a ordem. Por 
parte dos separandos, reconhecer este campo, ex-
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plícita ou implicitamente, foi devastador psicolo-
gicamente tanto que, quando da insustentabilida-
de de se manter a vida conjugal, passavam a expor 
severas preocupações e arrependimentos nos autos 
e nas cartas anexadas.
 Sobre os despojos da aliança laica, a Igreja fin-
cava solenemente a cruz da sua doutrina, cravava o 
seu sacramento e fixava a importância do matrimô-
nio religioso. Essa atitude era componente do pro-
cesso psicológico da instituição, isto é, Deus teria se 
apresentado por meio da imagem de Pai vingativo, 
déspota e arbitrário, porque um dos sacramentos ins-
tituídos por Jesus Cristo – seu filho – foi secundariza-
do, daí nascera a represália do Criador. O casamento 
civil era fonte de perpétuas tentações e, por isso, mo-
rada do Diabo, por um lado; por outro, se encontrava 
a Igreja com o matrimônio o qual tinha Deus como 
fortaleza da família duradoura, em síntese, tão só o 
enlace católico expressava a glória do Senhor. O Cle-
ro, a todo o momento, evidenciava o maniqueísmo 
do bem x mal e a religião colocou-se na qualidade de 
fundamental para estas fundamentações, pois, enfa-
tiza-se, o matrimônio era ato prescrito divino, então, 
qualquer comportamento inadequado (neste caso se 
refere ao casamento civil) se atentaria não apenas 
contra a família ou a ordem social, mas também con-
tra um mandamento do Senhor. 
 Está-se diante de um exemplo do quanto a ca-
tolicidade lutou contra o que por ela foi considerado: 
melindrosos problemas colocados pela lei civil. A re-
ligião católica apresentava acentuada influência na 
execução, na regulamentação e no desamarrar de con-
júgios na sociedade brasileira.           
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Ivo Pereira da Silva1

A laicidade não é um gládio, 
mas um escudo. 

Caroline Fourest2

INTRODUÇÃO

 Ao contrário do que os teóricos da seculariza-
ção vaticinavam nas décadas de 1950 e 1960, a ques-
tão de presença do religioso e de Deus na arena pública 
não foi resolvida. Pelo contrário, a questão da laicida-
de do Estado no mundo e no Brasil continua sendo um 
tema candente no limiar do século XXI.
 Discutir a questão da laicidade no ordenamento 
jurídico do Brasil é relevante em face de tantos temas 
em debate concernente as relações entre o religioso e 
o político, ou entre a Igreja e o Estado. A proposta aqui 
é contribuir nesse debate apresentando uma análise 
comparativa entre dois momentos históricos impor-
tantes para a questão da liberdade religiosa no Brasil, 
assim como para o estabelecimento de novos movi-
mentos religiosos. 

1 Dr. em História, professor na Faculdade de História (CUNTINS-UFPA).
2 D’AVILA-LEVY, C.M.; CUNHA, L.A. (Orgs.). Embates em torno do Estado 
laico. São Paulo: SBPC, 2018. Disponível em: http://portal.sbpcnet.org.br/
livro/estadolaico.pdf. Acesso em: 12 out. 2019.

DA AUSÊNCIA À PRESENÇA DE DEUS NOS PREÂMBULOS DAS 
CARTAS MAGNAS DA REPÚBLICA BRASILEIRA: 

A QUESTÃO DA LAICIDADE NAS CONSTITUIÇÕES DE 1891 E 1988
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 O contexto da implantação da República bra-
sileira e a promulgação da primeira Constituição Re-
publicana (em 1891) é o primeiro momento histórico 
aqui analisado. Momento fundador da laicidade do Es-
tado brasileiro. O segundo momento ocorre quase um 
século depois, no contexto dos debates e da promul-
gação da Constituição de 1988. Esses dois momentos 
são reveladores de que a realidade religiosa brasileira 
estava ficando mais complexa, visto que é evidente o 
aparecimento – nos dois contextos –, de novos movi-
mentos religiosos. Colocando na ordem do dia a ques-
tão da relação do Estado com Igreja Católica, assim 
como com as novas denominações religiosas. 

DEUS E OS PREÂMBULOS DAS 
CONSTITUIÇÕES DE 1891 E 1988

 Em 1891, do seio de uma sociedade ainda não 
secularizada, emana – a partir do Governo Provisório, 
e depois por meio da Assembleia Constituinte – a mais 
laica das Constituições do Brasil, onde Deus não apa-
rece nem no preâmbulo. Os constituintes de 1891 es-
creveram o seguinte no caput da primeira Carta cons-
titucional republicana: “Nós, os representantes do 
povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte, 
para organizar um regime livre e democrático, estabe-
lecemos, decretamos e promulgamos a seguinte Cons-
tituição da República do Estados Unidos do Brasil”3. 
Como se vê há uma ausência completa de qualquer re-
ferência à transcendência.
 Por outro lado, em 1988 – por conseguinte, no 
limiar do século XXI –, do seio de uma sociedade em 
franco processo de secularização, emana uma Consti-
tuição onde Deus não só retorna ao preâmbulo, como o 
3 BRASIL. [Constituição (1891)]. Constituição da República dos Estados 
Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Doravante to-
das as referências a este texto constitucional emanam dessa fonte.
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religioso se fez presente em vários artigos, inciso e pará-
grafos, realidade considerada por muitos como defi-
citária em termos de laicidade. Com efeito, os consti-
tuintes de 1988 não se omitiram em encimar Deus no 
preâmbulo da última constituição do Estado brasilei-
ro: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembleia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exer-
cício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualda-
de e a justiça como valores supremos de uma socieda-
de fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil”4.
 Antes de avançar, fazem-se necessários 
alguns esclarecimentos balizadores. Primeiro, não 
se desconhece que entre a mais antiga constituição 
da República e a atual, houve outras, tais como a 
de 1934, 1937, 19465, 19676. E que, excetuando a 
de 1937, todas as demais, nos seus preâmbulos, 
evocavam o nome de Deus7. No entanto, privilegia-se 

4 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do 
Brasil. Disponível em: http://legis.senado.leg.br/norma/579494/publica-
cao/16434817. Acesso em: 14 fev. 2020. Doravante todas as referências a 
este texto constitucional emanam dessa fonte.
5 1946: “Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a prote-
ção de Deus, em Assembleia Constituinte para organizar um regime de-
mocrático, decretamos e promulgamos a seguinte”. BRASIL. [Constituição 
(1946)]. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Dispo-
nível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui-
cao46.htm. Acesso em: 5 mar. 2020.
6 1967: “O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e pro-
mulga a seguinte”. BRASIL. [Constituição (1967)]. Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 5 mar. 2020.
7 1934: “Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confian-
ça em Deus, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para organi-
zar um regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, 
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nesta análise a primeira e a última, por evidenciarem 
contextos bem diversos, o que torna mais interessante 
em termos comparativos.
 Um segundo esclarecimento refere-se ao fato 
de que na Constituição de 1988, não ocorre uma iden-
tificação explícita do Estado brasileiro com o regime 
de laicidade, isto é, não existe, no texto constitucional, 
a definição de que o Brasil é um Estado laico ou que 
adota a laicidade como norma. No entanto, mesmo 
não inserindo textualmente as categorias menciona-
das acima, o princípio de laicidade permeia todo o tex-
to constitucional, como é possível verificar no artigo 
19 que determina: “a proibição, dirigida ao Estado, de 
estabelecer, subvencionar, impedir o funcionamen-
to, subsidiar ou manter relações de dependência ou 
aliança com as religiões e os seus representantes”. É 
patente o princípio do não estabelecimento de qual-
quer religião por parte do Estado, cláusula que deter-
mina a separação entre o Estado e as Igrejas. Também 
se constata esse princípio no artigo 5o da Constituição 
de 1988, no qual confere uma proteção abrangente à 
liberdade religiosa, que inclui, para além da liberdade 
de crença (forum internum) e de sua manifestação in-
dividual ou coletiva em público ou privado (forum ex-
ternum, em sentido estrito), a proteção dos lugares de 
culto, a assistência religiosa nas entidades de interna-
ção coletiva e a objeção de consciência. Portanto, mes-
mo não aparecendo a categoria laico ou laicidade no 
texto constitucional, a Carta de 1988 está em sinto-
nia com a Declaração Universal da laicidade no século 
XXI8, que apesar de ser um documento que não tem 
a justiça e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a 
seguinte” (BRASIL. [Constituição (1934)]. Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 5 mar. 2020).
8 Temos como parâmetro de regimes de laicidade a “Declaração universal 
da laicidade no século XXI”.  Declaração apresentada por Jean Baubérot 
(França), Micheline Milot (Canadá) e Roberto Blancarte (México) no Senado 
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força de lei internacional, fornece e define claramente 
os princípios fundamentais do regime de laicidade.
 Terceiro esclarecimento balizador. É conhecido 
que, por meio de uma Ação Direta de Inconstituciona-
lidade, solicitada pelo PSL em 2002, o Supremo Tribu-
nal de Justiça definiu que o “Preâmbulo da Constitui-
ção: não constitui norma central”. Isso significa que a 
“Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma 
de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, 
não tendo força normativa”9. Portanto, mesmo que o 
preâmbulo faça parte do texto constitucional, como 
de fato faz, ele não tem força normativa vinculante, os 
estados da federação podem ou não adotar esse pre-
âmbulo em suas constituições estaduais. Apesar desse 
fato, para os militantes laicos, a existência da expres-
são “proteção de Deus” é sintomático do déficit de lai-
cidade da Carta Magna brasileira. 
 Por fim, é mister esclarecer algumas categorias 
aqui utilizadas. É verdade que a escrita não se reduz 
à utilização de conceitos10. Porém, e como acontece 
em todas as ciências sociais (e não só), sem aqueles, a 

Francês, em 9 de dezembro de 2005, por ocasião das comemorações do cente-
nário da separação Estado-Igreja na França. Disponível em: http://www.bu-
levoador.com.br/2009/09/declaracaouniversal-da-laicidade-no-seculo-xxi.
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
- ADI 2.076. Relator: Min. Carlos Velloso, 15 ago. 2002. Diário da Justiça, 8 
ago. 2003. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=375324.
10 Reinhart Koselleck apesar de reconhecer que “à utilização/emprego de concei-
tos (Begriffsverwendung)” é uma questão “bastante controversa no interior do 
debate teórico”, defende “a hipótese de que todo conceito é sempre concomitan-
temente Fato (Faktor) e Indicador (Indikator)”, por outro lado também afirma 
que considera “teoricamente errónea toda postura que reduz a história a um fe-
nômeno de linguagem, como se a língua viesse a se constituir na ultima instan-
cia da experiencia histórica” (KOSELLECK, R. Uma história dos conceitos: proble-
mas teóricos e práticos. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 134-146, 
jul. 1992. p. 136. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/
reh/article/view/1945). Conferir também: KOSELLECK, R. Futuro passado: con-
tribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. 
BENTIVOGLIO, J. A história conceitual de Reinhart Koselleck. Dimensões, v. 24, 
p. 114-134, 2010.  Disponível em: www.periodicos.ufes.br/dimensoes.
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investigação dificilmente poderá elevar-se do plano 
descritivo e impressionista ao da interpretação. Daí 
achar útil caracterizar alguns conceitos importan-
tes, visto que são esses os que, com mais frequência, 
vão ser usados como ferramentas e como semântica 
estruturante deste artigo.
 Com efeito, para se entender as relações entre 
as religiões e o Estado no Ocidente – mais especifica-
mente a relação entre o Estado republicano brasileiro 
e a religião –, é indispensável compreender os concei-
tos de secularização e laicidade, bem como de laicis-
mo. Entende-se como extremamente útil a hipótese 
defendida pelo historiador português Fernando Ca-
troga, aplicável, em particular, aos países de tradição 
católica predominante, da qual, como é sobejamente 
conhecido, faz parte a experiência brasileira. Isto é, “se 
toda a laicidade é uma secularização, nem toda a se-
cularização é (ou foi) uma laicidade e, sobretudo, um 
laicismo”11. Assim, o conceito de secularização não se 
confunde com o de laicização, a laicização é parte do 
longo processo de secularização. Com efeito, aqui, esta 
hipótese foi dada como adquirida e partiu-se dela para 
se descrever a sua objetivação na realidade concreta.
 Onde assenta a diferença entre secularização 
e laicidade? Em primeiro lugar, nos termos. Catroga 
faz uma discussão aprofundada e erudita dos concei-
tos aqui em questão12, “realizando verdadeira exegese 
epistemológica e histórica dos significados assumidos 
por estes termos ao longo do tempo no mundo ociden-
tal”13. A essa luz é possível afirmar que a secularização: 
11 CATROGA, F. Entre deuses e césares: secularização, laicidade e religião 
civil. Uma perspectiva histórica. Coimbra: Almedina, 2006, p. 46.
12 Na obra Entre deuses e césares, Fernando Catroga também inclui a análise 
minuciosa do conceito de religião civil. Em virtude dos propósitos e limi-
tes aqui não se abordará esta questão.
13 AZEVEDO, F.N.; HERMANN, J. A Constituição de Cádis (1812): Sopros de laicidade 
e liberalismo nos Estados Ibéricos. GARNEL, R.; OLIVA, J.L. (Org.). Tempo e História, 
Ideias e Políticas: Estudos para Fernando Catroga. Coimbra: Almedina, 2015. p. 443.
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é um longo processo cujo começo não pode ser assi-
nalado em termos factuais, não possui um autor úni-
co; de acordo com a sua etimologia latina da palavra, 
saeculum, significava “lapso de tempo” e que, no Cris-
tianismo, vai conotar “tempo mundano”. Para muitos 
estudiosos, o processo da secularização estava no bojo 
da própria religião cristã, a qual, ao propor uma dife-
renciação essencial entre Deus e o mundo, potenciou 
a dessacralização do mundo natural. Além disso, o 
“cristianismo prometia a salvação num outro mundo, 
rejeitando, portanto, a confusão, típica da sociedade 
greco-romana, do religioso com o político”. Durante e 
após a Idade Média, secular foi paulatinamente distan-
ciando de Clero, conotando cada vez mais a dimensão 
mundana, por oposição à religiosa. Secularizar tam-
bém passou a qualificar a mudança do estado de cléri-
go regular para o de secular. Durante a época moderna, 
o termo secularização foi ainda aplicado ao arresto de 
bens da Igreja por parte da Coroa. No início da contem-
poraneidade, o vocábulo passou a designar “os ideais de 
emancipação, progresso e capacidade autonómica que 
a razão teria para dar transparência aos imperativos da 
ética e às leis da natureza, assim como para aumentar o 
poder transformador do homem sobre o mundo. A isso 
se tem chamado de mundanização”14.
 A dicotomia crescente entre o religioso e o se-
cular começou a suscitar um tom não pacífico. Pro-
gressivamente, a secularização foi avançando para o 
secularismo. Evidência desse fato está na criação do 
termo secularismo pela London Secular Society (1846), 
como uma maneira de “interpretar e regular a vida 
prescindindo tanto de Deus como da religião”. Por 
conseguinte, “não se errará muito se se defender que 
o conceito de secularização passou a conotar a perda, 
nas sociedades modernas ocidentalizadas, da posição-

14 CATROGA, op. cit., p. 23.
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-chave que a religião institucionalizada ocupava na 
produção e na reprodução do elo social e na atribuição 
de sentido”. Finalmente, ressalta-se que o processo de 
secularização, em cada experiência histórica concreta, 
adquirirá especificidades e diversidades de incidências. 
Nenhuma experiência histórica é idêntica à outra15.
 Por sua vez, o termo laicidade tem sua origem 
no termo grego laós, utilizado para designar “povo”, 
distinguindo-se de outros vocábulos que também 
designavam povo, como óchlos (multidão), ethnos 
(dimensão étnica, territorial) e dêmos (povo politica-
mente organizado). No mundo grego, o laós seria a 
“matéria-prima” sobre a qual se organizava o políti-
co. Nas versões gregas do Antigo Testamento, porém, 
laós aparece para traduzir a expressão hebraica ‘am, 
que significava povo de Israel. E no Novo Testamento, 
a expressão aparece como sinônima de povo de Deus. 
Sobre estas mutações etimológicas do termo, escreve 
Catroga:

Todavia, em muitos outros passos verifica-se que 
este título honorífico – ser o laós de Deus – foi 
transferido para os fiéis da Igreja cristã. Entre os 
vários ethné [termo que designava pagão no grego 
do Novo Testamento], Deus escolheu um laós para 
ele. De facto, no grego tardio, laós deu origem a lai-
kós, de onde nasceu a expressão latina laicus e, em 
português, leigo e laico.16

 Com o crescimento do dualismo entre a vida 
espiritual e a temporal, a divisão entre Clero e leigos 
foi progressivamente se impondo. Leigo começa a ser 
utilizado para qualificar o fiel em oposição ao padre. A 
partir do século XV consolidou-se “o significado mais 
depreciativo: leigo é também ignorante, em contras-
te com a sabedoria do clérigo”. Entretanto, o vocábulo 

15 CATROGA, op. cit., p. 59-60, 62.
16 CATROGA, op. cit., p. 67.
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laicidade só aparece na segunda metade do século XIX. 
Ganha força, sobretudo na França, onde “a expressão 
laico e os seus derivados foram retirados do seu con-
texto religioso e sujeitos a uma releitura sobredeter-
minada pelos ideais de racionalidade, autonomia, 
emancipação, progresso e democracia, o que deu aco-
lhimento a expressões como laicidade e laicismo”17.
 Na França, e em maior ou menor grau nos pa-
íses católicos do Sul da Europa, a palavra laico e suas 
derivadas começaram a ser dicionarizadas, eviden-
ciando sua crescente utilização ideológica. Os france-
ses sabiam que o termo laico vinha de “povo”, a matriz 
do dêmos grego. Por conseguinte, tinham consciência 
de que a luta contra a Igreja envolvia o processo de 
modernização política do Estado, que incluía a demo-
cracia e o sufrágio universal (ainda que masculino). 
Catroga conclui afirmando que a “laicização consistiu 
na libertação do Estado dos seus nexos com as Igrejas 
e confissões religiosas, a fim de ser possível instituir, 
mediante um sistema de ensino obrigatório, gratuito 
e laico, uma orientação comum a todo o laós, ou me-
lhor, a toda a cidade”18. Assim como a secularização 
pode assumir contornos totalizantes, o mesmo pode 
acontecer com a laicidade, tornando-se laicismo19.
 Por conseguinte, ao implantar a “libertação 
do Estado” brasileiro das amarras que o unia a Igre-
ja Católica no Brasil, por meio do Decreto 119-A 

17 CATROGA, op. cit., p. 278.
18 CATROGA, op. cit., p. 280 e 285.
19 Conforme escreveu Valério Zanone, o “Estado leigo, quando corretamente 
percebido, não professa, pois, uma ideologia ‘laicista’, se com isto entende-
mos uma ideologia irreligiosa ou anti-religiosa. Enfim, visto que não defen-
de somente a separação política e jurídica entre Estado e Igreja, mas também 
os direitos individuais de liberdade em relação a ambos, o Laicismo se revela 
incompatível com todo e qualquer regime que pretenda impor aos cidadãos, 
não apenas uma religião de Estado, mas também ma irreligião de Estado” 
(ZANONE, V. Laicismo. In: BOBBIO, N. Nicola Matteucci e Gianfranco Pasqui-
no (Org.). Dicionário de Política. Brasília: UNB, 2004. p. 670-674. v.1).
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(1890)20, a República brasileira estabeleceu as ba-
ses de um Estado laico, processo que será consoli-
dado na Constituição de 1891.
 Após essa necessária digressão, retorna-se 
ao tema central. Por conseguinte, ao tomar estri-
tamente os preâmbulos das duas constituições em 
análise – a de1891 e de 1988 – onde parece que há 
um processo de uma Constituição mais laica no 
final do século XIX e uma menos laica ao final do 
século XX. Em outros termos: Deus estava ausente 
no preâmbulo de 1891 (uma época em que o Brasil 
supostamente seria menos secularizado) e está pre-
sente no preâmbulo de 1988 (uma época em que o 
Brasil supostamente seria mais secularizado, segun-
do as teorias da secularização das décadas de 1950 
em diante). Posto isto, pergunta-se: como explicar o 
radicalismo laico presente na primeira Constituição 
da República? E como compreender o suposto arre-
fecimento da laicidade na Constituição de 1988? 
 A luz dos estudos de Quentin Skinner, suge-
re-se que a chave hermenêutica do problema em 
tela, está na compreensão de que o contexto pode 
ser um caminho explicativo para o texto21. 

20 Encontrou-se o manuscrito do decreto 119-A na Fundação Casa de Rui 
Barbosa, no Setor de manuscrito: BRASIL. Decreto s/n, 7 de janeiro de 
1890. Estabelece a plena liberdade de cultos e decreta a separação entre a 
Igreja e o Estado. Rio de Janeiro, 1890.
21 Quentin Skinner: “[...] gostaria, acima de tudo, é de me dar um rótulo ... 
um título que expressa o tipo de história intelectual que pratico: Idéias em 
contexto. Ou seja, intertextualidade e contexto são meus maiores interes-
ses. Eu me descreveria, portanto, como um autor que aborda a história inte-
lectual de um modo intertextualista e contextualista” (SKINNER, Q. Visões 
da política: sobre os métodos históricos. Lisboa: Difel, 2005. p. 81-126).
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O RADICALISMO LAICO 
NA CONSTITUIÇÃO DE 1891

 O Brasil, como Estado-nação que emerge após 
a ruptura política em 1822, adotará o modelo regalista 
na sua relação com a Igreja. A opção por manter uma 
estrutura política, administrativa e jurídica muito 
semelhante à metrópole era estratégica. Com efeito, 
tendo como propósito concretizar a sua vocação uni-
tária de poder, e tendo como referencialidade positiva 
o modelo imperial da França napoleônica, e negativa 
a fragmentação e republicanização que estava ocor-
rendo na América Espanhola, assim como o perigo 
– em nome dos novos valores oriundos da Revolução 
Francesa – das revoltas anticoloniais (como bem ilus-
tra a Revolução do Haiti), os pais fundadores do Brasil 
compreenderam que era fundamental a manutenção 
da união entre o Estado e a Igreja, especialmente por 
sua capilaridade, isto é, sua presença em quase todas 
as regiões do extenso território, assim como por sua 
capacidade de produzir consensos. Além disso, em ra-
zão da forte polarização na sociedade de cortes com a 
figura sacro-carismática do rei metropolitano, era pre-
ciso haver uma transferência de legitimação de poder 
para o novo chefe de Estado, função que também po-
deria ser assumida pela Igreja, na sua condição de ins-
tituição sacralizadora de poder. Enfim, a Igreja poderia 
conferir o capital simbólico para o novo monarca que 
tinha pretensões imperiais.
 Desse modo, não deve surpreender que a sua 
primeira Lei Fundamental reconhecesse o Catolicis-
mo como a religião estabelecida, embora num quadro 
em que, pelo menos, ao nível dos princípios, também 
se proclama o respeito pelos direitos fundamentais do 
cidadão. Recorda-se o que estava escrito no art. 5o da 
Constituição de 1824: “A Religião Católica Apostólica 
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Romana continuará a ser a Religião do Império. Todas 
as outras Religiões serão permitidas, com seu culto 
doméstico ou particular em casas para isso destina-
das, sem forma alguma exterior de templo”.
 Portanto, entre as décadas de 1820 até o final 
de 1860 – isto é, durante o Primeiro Reinado, o Período 
Regencial e a primeira metade do Segundo Reinado – 
as relações entre o Estado e a Igreja foram, até certo 
ponto, consensuais, num quadro regalista. A questão 
que se levanta é: o que teria contribuído para a quebra 
desse relativo consenso? O que explica o radicalismo 
anticlerical e laico presente na Constituição de 1891?
 É sobejamente conhecido que na década de 
1860 e, sobretudo, na de 1870 ocorreu no Brasil im-
perial, um assomo ultramontano, com a ascensão de 
vários padres “romanizadores” ao episcopado, curio-
samente indicados pelo próprio Imperador. Ora essa 
nova realidade gerou nos espíritos mais livres a sensa-
ção de uma invasão ultramontana. Sensação que foi se 
transformando em convicção ao longo da campanha 
contra o mundo moderno durante o papado de Pio IX.
 Pois bem, esse revigoramento dos partidários 
dos interesses da Santa Sé no Brasil contribuiu para 
um progressivo processo de desentendimentos en-
tre a Igreja e o Estado, culminando na Questão dos 
Bispos – episódio fulcral da longa questão religio-
sa brasileira. A questão dos bispos – querela em que 
a desobediência à Constituição e às leis do país foi 
considerada como um reflexo da obediência a uma 
instância de poder maior, o papa, teve como desfe-
cho a prisão de dois bispos e, após um ano, a anistia 
concedida por D. Pedro II. Desde então, as relações 
entre os dois poderes foram caracterizadas pelo sig-
no da suspeição e da indisposição mútua.
 No mesmo contexto, o meio político-partidário 
no Brasil estava passando por uma inflexão. Com efei-
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to, desde 1868, quando ocorreu uma forte dissensão 
entre a elite política, surgiram tendências partidárias 
radicais/reformistas que, a curto prazo, formaram 
agremiações políticas que passaram a questionar o 
status quo hegemônico. Refere-se ao movimento re-
publicano, que foi paulatinamente se fortalecendo e 
consolidando-se em partidos provinciais. O princi-
pal anticlerical de cariz republicano foi Joaquim Sal-
danha Marinho, vulgo Ganganelli. Mesmo entre os 
liberais, surgiu uma ala bem mais radical – compos-
ta por Silveira Martins, Rui Barbosa, Joaquim Nabu-
co, entre outros – que, ainda que não contestassem 
o sistema monárquico, questionavam algumas das 
suas instituições, nomeadamente o Catolicismo ro-
mano como religião oficial.
 Esse reformismo mais radical elegerá a separa-
ção entre a Igreja e o Estado como uma das primeiras 
reformas a serem executadas. Era preciso, com urgên-
cia, desatar o nó que enlaçava essas duas instituições. 
E a urgência era justificada – além de colocar termo aos 
potenciais conflitos (demonstrados na questão dos bis-
pos) – pela premente necessidade de imigrantes, num 
contexto de crise do sistema escravocrata. No entanto, 
para que isso ocorresse, era necessária a plena liberda-
de religiosa e de consciência, algo que não seria possí-
vel, caso permanecesse a união entre Deus e César, de 
mais a mais constitucionalizada.
 Portanto, o alargamento da agenda anticlerical 
emerge deste contexto peculiar. A conjuntura político-
-religiosa das primeiras duas décadas do Segundo Rei-
nado foram determinantes para os contornos futuros 
do anticlericalismo parlamentar. Em outros termos, 
a eclosão da questão dos bispos articulando o novo ra-
dicalismo político com a necessidade de imigrantes, 
agudizou as tensões e os conflitos entre a Igreja Cató-
lica Romana e o Estado imperial no Segundo Reinado, 
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e fez emergir um conjunto de reivindicações bastante 
progressistas para a época, pois ao lado do antijesui-
tismo, do anticongreganismo e do anticlericalismo 
liberal, emerge uma agenda mais radical que incluía 
a separação entre a Igreja e o Estado, que, para além 
de ser uma separação meramente institucional, signi-
ficava também a “separação da igreja da família”, com 
a defesa do casamento civil e do registro civil, assim 
como a questão da secularização dos cemitérios, da li-
berdade religiosa e do ensino leigo. 
 Nessa caracterização da questão cabe res-
saltar um ponto: na agenda anticlerical brasileira 
– diferente da francesa e também da portuguesa, 
em que a questão do ensino laico foi prioritário – a 
locomotiva que arrastava a militância anticlerical 
era a questão da separabilidade e o problema do ca-
samento civil, sobretudo em função dos direitos ci-
vis dos imigrantes acatólicos.
 Tanto a questão dos bispos, quanto a militância 
anticlerical contribuíram para uma certa dessacraliza-
ção do poder monárquico na década final do Império. 
Situação que deu azo ao movimento republicano, que 
– imbuído de certo ecletismo de fundo positivista, ou 
de um positivismo religioso – encontrou uma massa 
crítica suficiente para liderar algo que não foi propria-
mente uma revolução, mas um golpe de Estado, isto é, 
a implantação da República em 1889.  
 Esse foi o pano de fundo que a ideia republi-
cana acabou por assentar, mesmo sabendo que ela 
tinha que republicanizar o Brasil, assim como resol-
ver a questão da federalização, que tinha que con-
ciliar os interesses regionais, mas que, não por aca-
so, imediatamente uma das suas prioridades foi a 
decretação da separação entre Igreja e Estado, que 
ocorreu menos de dois meses após o advento da Re-
pública. E na sequência as demais leis secularizado-
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ras, tais como o casamento e o registo civil, a secula-
rização dos cemitérios, o ensino leigo na capital etc.
 Quando ocorreu a Proclamação da República, 
aqueles que assumiram o poder foram exatamente os 
anticlericais. E em razão do precedente da Questão dos 
Bispos, do lobby dos grupos acatólicos (majoritaria-
mente dos protestantes) e tendo uma agenda secula-
rizadora pronta há, pelo menos, duas décadas, decidi-
ram radicalizar na laicidade do Estado.
 A construção de uma república laica foi céle-
re. Com efeito, durante o Governo Provisório (1889-
1891), uma série de decretos de cariz laico forma 
emanados nesse contexto. Entre eles destacam-se: a 
exclusão dos dias santos do calendário de festas nacio-
nais. Conforme escreveu Ivan Lins:

por sugestão de Teixeira Mendes foi baixado pelo 
Governo Provisório, mediante proposta de Demé-
trio Ribeiro, o Decreto n. 155-B, de 14 de janeiro de 
1890, fixando os feriados nacionais”. Nos “consi-
derandos” do decreto, foram esclarecidas as moti-
vações “pedagógicas” para os novos dias especiais. 
Então, decreta que são considerados dias de festa 
nacional: 1 de janeiro, consagrado á comemoração 
da fraternidade universal; 21 de abril, consagra-
da á comemoração dos precursores da Indepen-
dência Brasileira, resumidos em Tiradentes; 3 de 
maio, consagrado á comemoração da descoberta 
do Brasil; 13 de maio, consagrado á comemoração 
da fraternidade dos brasileiros; 14 de julho, consa-
grado á comemoração da República, da Liberdade 
e da Independência dos povos americanos; 7 de 
setembro, consagrado á comemoração da Inde-
pendência do Brasil; 12 de outubro, consagrado 
á comemoração da descoberta da América; 2 de 
novembro, consagrado á comemoração geral dos 
mortos; 15 de novembro, consagrado á comemo-
ração da Pátria Brasileira. 

 Conforme se vê, também aqui o cívico devia 
subsumir o religioso, pois o que salta aos olhos é a 
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completa exclusão de feriados de caráter religiosos, 
inclusive o Natal.
 A implantação da fórmula Saúde e fraternidade, 
em lugar de Deus guarde a V. Exa. Ivan Lins também 
escreve que, “por iniciativa de Teixeira Mendes junto a 
Quintino Bocaiuva, foram abolidas da correspondên-
cia oficial, desde o dia 16 de novembro de 1889:

as fórmulas teológicas (Deus guarde a V. Exa) e os 
tratamentos imperiais que marcavam os vários 
graus de vassalagem. Em seu lugar, foram intro-
duzidos os tratamentos republicanos (vós) e as 
fórmulas republicanas, que manifestavam os vo-
tos puramente humanos (saúde e fraternidade), 
segundo as tradições da República francesa de 
1792 e da revolução republicana de 1817. 

 Decreto no qual estabelecia que em homenagens 
e eventos públicos não poderia ter missa campal. Com 
efeito, havia um “policiamento” para não se comete-
rem incoerências em relação aos princípios laicos que 
o Estado estava construindo.
 Também foi decretada a inelegibilidade dos clé-
rigos para a Assembleia Constituinte. No afã de neutra-
lizar a ação clerical na política, o governo provisório, 
por meio do Decreto n. 511, de 23 de junho de 1890, 
estabeleceu que entre os “inelegíveis para o Congres-
so Nacional” (art. 2o), estavam “os clérigos e religiosos 
regulares e seculares de qualquer confissão” (§1o).
 A quase totalidade dos decretos secularizado-
res foram corroborados na Assembleia Constituin-
te e incorporados no texto constitucional. Entre eles 
ressalta-se: a separação e o não subvencionamento, 
medidas adotadas no Governo Provisório, foram rati-
ficadas (§2o do art. 11; §7o do art.72); os membros das 
ordens, congregações e comunidades religiosas, com-
prometidos pelo voto de obediência, eram privados 
dos direitos políticos (§4o do art. 70); somente os ca-
samentos civis, e não religiosos, eram oficialmente re-
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conhecidos (§4o do art. 72); os cemitérios foram secu-
larizados e entregues à administração municipal (§5o 
do art. 72); a educação foi laicizada, sendo a religião eli-
minada do currículo e ficando os governos proibidos de 
subvencionar escolas religiosas (§6o do art. 72). 
 Em nenhum outro momento da história do 
Brasil republicano encontra-se uma legislação tão 
declaradamente anticlerical e antagônica aos “pri-
vilégios” do Clero católico. Como foi evidenciado 
acima, Deus não esteve presente nem no preâmbu-
lo dessa Constituição.
 Uma última questão para essa parte: como essa 
nova conjuntura político-religiosa contribuiu para 
o desenvolvimento dos novos movimentos religiosos?  
Ressalta-se, pelo menos, três contributos: (1) com 
todos os seus limites e contradições, o Estado repu-
blicano, ao adotar princípios laicos na sua Constitui-
ção, oportunizou, em tese, a todos os credos e grupos 
religiosos a livre manifestação de suas crenças; (2) os 
diversos protestantismos, assim como o Espiritismo, 
foram os mais beneficiados por essa nova conjuntura; 
(3) Por último, constata-se que os movimentos reli-
giosos de matriz africana tiveram um percurso mais 
difícil no seu processo de afirmação.

A LAICIDADE NA CONSTITUINTE E NA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988: APONTAMENTOS INICIAIS

 Como ficará evidente na parte final do texto, 
o que será apresentado a seguir são alguns aponta-
mentos de uma investigação em andamento, por 
conseguinte, não apresentm-se conclusões, apenas 
algumas hipóteses.
 A criação da Assembleia Constituinte e a pro-
mulgação da Constituição de 1988 ocorreu quase cem 
anos após a primeira Carta Magna da República. Caso 
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se tome como corretas as teorias da secularização de-
senvolvidas por sociólogos da década de 1950 a 1960, 
a sociedade brasileira deveria estar em franco proces-
so de secularização, realidade que seria evidenciada na 
nova Constituição, promulgada em 1988. No entanto, 
a experiência política e social, assim como a atual Car-
ta Magna não provaram que as teorias dos sociólogos 
da secularização estavam corretas.     
 Como se sabe, a Constituição brasileira, pro-
mulgada em 5 de outubro de 198822, foi o culminar do 
processo de transição democrática que – para alguns 
teve o seu início em 1974 (com Geisel e Figueiredo) e 
para outros em 1985 (com Sarney) –, seja como for, a 
realidade é que, de fato, com esta Carta Magna – po-
pularizada por Ulisses Guimarães como a Constituição 
Cidadã – o Brasil retornou à normalidade democrática 
(interrompida desde 1964).
 Como é evidente, a realidade religiosa brasileira 
era bastante diversa da época em que foi promulgada 
a Constituição de 1891. O Brasil já gozava de 100 anos 
de liberdade religiosa. O que possibilitou uma signifi-
cativa pluralidade religiosa. Em que pese esses fatos, a 
Constituição de 1988, para muitos militantes laicos, 
expressou um significativo déficit de laicidade. 
 Diversos artigos constitucionais, assim como 
o próprio preâmbulo, evidenciam, para os grupos 
laicistas, o déficit de laicidade da Carta de 1988. São 
eles: Art. 210, parágrafo 1º em que estabelece que “o 
ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental”; Art. 5, parágrafo 1º: “é asse-
gurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação 
coletiva”, o que possibilita a existência de capelanias 

22 Brasil. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Presidência da República,1988.
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militares remuneradas pelos recursos públicos; art. 
150 é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios instituir impostos sobre templos de 
qualquer culto, isto é, todo e qualquer culto possuem 
imunidades tributárias; no art. 19, parágrafo 1º esta-
belece a possibilidade de “colaboração” entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com cul-
tos religiosos ou igrejas, desde que seja de “interesse 
público”, relação que possibilita a criação de Concor-
datas entre o Estado brasileiro com o Vaticano.  
 Diante de todos esses dispositivos constitucio-
nais é possível ainda afirmar que o Brasil é um Estado 
laico? Para a pesquisadora Joana Zylbersztajn, autora 
da tese de doutorado intitulada O Princípio da Laici-
dade da Constituição Federal de 1988, o ordenamento 
jurídico do Estado brasileiro possui sim princípios de 
laicidade e está em sintonia, como mencionado aci-
ma, com a Declaração da Laicidade do Século XXI. Sobre 
isso, Zylbersztajn escreve:

A Constituição não fala que o Brasil é Laico, não 
está escrito isso em nenhum lugar em seu texto. 
Não tem escrito “O Brasil e uma República Federa-
tiva Laica”. E como sabemos que o Brasil e Laico en-
tão? O Brasil é laico em tese, constitucionalmente. 
(...).  A primeira coisa que identificamos em um 
Estado Laico e que a legitimação daquele Estado, 
das suas leis, das suas normas não e mais religio-
sa, não e mais de deus, não e mais divina. Quem 
legitima aquele Estado e o povo, ou seja, passou a 
ser um Estado democrático (demos = povo; cratos 
= poder). Não e mais a divindade que fala: você e 
meu representante, o rei, o príncipe e você vai 
mandar. Não é uma vontade de deus, e a vontade 
do povo, trata-se de uma Democracia. E o art. 1º 
da constituição federal reconhece que o Brasil se 
constitui em Estado Democrático de Direito. Outro 
aspecto. A laicidade convive em respeito à liber-
dade religiosa e as demais liberdades de direitos 
fundamentais. Liberdade, art. 5º da constituição 
federal, esta está lá, inclusive, a liberdade religiosa 
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e liberdade de crença. A laicidade prevê ainda que 
o Estado seja imparcial em relação a religião. Uma 
não e mais importante que a outra, todas as religi-
ões são iguais, tanto faz para o Estado. Isso e igual-
dade, você e igual para o Estado. Igualdade, art. 5º 
da constituição federal. Essas são as normas que 
poderiam ser chamadas de corações, definidoras 
fundamentais e estão ali: democracia, liberdade e 
igualdade. Estão na constituição federal23.

 Mesmo possuidor dos mais importantes prin-
cípios de laicidade, mencionados acima, ainda perdu-
ra forte oposição aos limites do pleno Estado laico na 
Constituição brasileira de 1988. Como explicar esse 
suposto déficit de laicidade na atual Carta Magna, rea-
lidade que produz tanta militância laicista?
 A resposta à questão acima ainda está em fase 
de pesquisa. Apresenta-se aqui algumas hipóteses, es-
pera-se que investigações futuras venham clarificar, 
confirmar, corrigir a questão levantada. Abaixo, são 
apresentadas quatro hipóteses (possibilidades) de res-
posta ao problema levantado. 
 Primeira hipótese: desde a década de 1920 até 
a Constituição de 1988 é patente a progressiva recu-
peração da influência da Igreja Católica, essa realidade 
fica evidente quando se constata que na Constituição 
de 1934, Deus retornou ao preâmbulo, o mesmo ocor-
reu em 1946 e em 1967.
 Segunda hipótese: a Igreja Católica passou a go-
zar de significativa respeitabilidade em razão de que 
parte significativa do Clero ter feito a opção de se opor 
ao regime militar. Essa postura frente ao regime de ex-
ceção trouxe capital político e respeitabilidade (Carde-

23 ZYLBERSZTAJN, J. O Estado Laico na Constituição Brasileira. In: MDH. 
Estado laico, intolerância e diversidade religiosa no Brasil. Brasília: Mi-
nistério dos Direitos Humanos Secretaria Nacional de Cidadania, 2018. p. 
149-150. Disponível em: https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/li-
berdade-de-religiao-ou-crenca/publicacoes-1/LIVROESTADOLAICO2018.
pdf. Acesso em: 10 fev. 2020.
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al Arns, p. ex.), fundamental para conseguir imprimir 
no texto constitucional temas mais conservadores, 
sobretudo aqueles tocantes ao âmbito da família, dos 
direitos reprodutivos e da educação. 
 Terceira hipótese: em razão de uma inusitada 
e circunstancial união entre católicos e pentecos-
tais na Assembleia Nacional Constituinte em torno 
de uma agenda mais conservadora24. O sociólogo 
Ricardo Mariano ressalta que foi na Constituinte de 
1987-1988 que os evangélicos experienciaram uma 
inflexão política: da demonização da política para 
a tese de que “irmão vota em irmão”25. O resultado 
dessa mudança de posicionamento em relação à po-
lítica foi uma colonização significativa de neopen-
tecostais, pentecostais e protestantes “históricos” 
nessa Assembleia constituinte. Em que pese suas 
diferenças doutrinarias, litúrgicas e políticas, cató-
licos e protestantes concordavam que Deus deveria 
estar presente no preâmbulo da Constituição, o que se 
materializava numa agenda mais conservadora na 
nova Constituição. Sintoma de que desejavam que 
a dimensão religiosa tivesse mais relevância do que 
na Constituição de 1891.

24 Este número representava praticamente o dobro do número de depu-
tados evangélicos – considerando protestantes históricos e pentecos-
tais – até então eleitos para o parlamento nacional: desde a legislatura de 
1946-1951, a presença de parlamentares de origem protestante em nível 
federal havia chegando ao máximo de 17 cadeiras (na legislatura de 1983-
1987). Particularmente entre os pentecostais, este crescimento era ainda 
mais espantoso: entre 1946 e 1987, apenas 5 mandatos haviam sido exer-
cidos por pentecostais; nas duas legislaturas anteriores à Constituinte, os 
assembleianos, mais especificamente, haviam contado com apenas um 
representante. Agora, entre os 33 constituintes evangélicos, 18 tinham 
tinham origem pentecostal, sendo 14 vinculados à Assembleia de Deus. 
In: FRESTON, P. Protestantes e política no Brasil: da Constituinte ao im-
peachment. 1993. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – IFCH, Unicamp, 
Campinas, 1993. p. 167, 171 e 192.
25 MARIANO, R. Pentecostais e política no Brasil. Disponível em: http://
www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/2005/05/13_impr.shtml. 
Acesso em 5 mar. 2020.
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 Por último, vale mencionar que durante a As-
sembleia Constituinte verificou-se uma baixa resis-
tência dos setores progressistas ao programa mais 
conservador esboçado por evangélicos e católicos. Os 
progressistas estavam mais envolvidos na construção 
de um Estado democrático, com a eliminação do “en-
tulho legal” construído pelos militares, momento em 
que propostas mais conservadoras foram aprovadas 
com relativa facilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É possível delinear algumas conclusões pro-
visórias desse trabalho a serem testadas em pes-
quisas futuras. O que explica o radicalismo laico da 
Constituinte/Constituição de 1891? E a moderação 
na questão da relação entre o Estado e a Igreja no 
Constituinte/Constituição de 1988?
 Em 1890-1891, encontram-se o Parlamento e o 
próprio Estado imperial armados contra o clericalis-
mo – tido como a fonte de diversos conflitos (entre eles 
a Questão dos Bispos de 1872-1875). Em 1988, tem-se 
uma Igreja Católica – ao lado dos movimentos evan-
gélicos –, lutando para adquirirem maior relevância 
político-social. Momento em que as forças políticas no 
Parlamento estavam mais preocupadas em se livrar 
do “entulho” jurídico deixado pelos militares.
 O saldo final foi o fortalecimento institucio-
nal da Igreja Católica, a ampliação da força dos pente-
costais, novos embates entre religiosos e laicos, o que 
gerou o retorno de um novo tipo de anticlericalismo, 
atualizado como laicismo.
 A presença de uma positividade do religioso na 
Constituição de 1988 parece corroborar com a análise 
dos defensores da tese da dessecularização do mundo, 
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como evidenciou Peter Berger em texto já clássico26. 
A realidade do retorno de Deus ao preâmbulo da atual 
Carta Magna brasileira é indicativo de que a questão 
da presença do religioso nos espaços públicos está lon-
ge de ser consensual.
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