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RESUMO 

A busca pela identidade religiosa dos brasileiros a partir do olhar de Darcy Ribeiro constitui o 
desafio que empreendemos neste trabalho. Trata-se de perceber o sentido de ser humano no 
mundo – tempo e espaço – do ponto de vista do religioso e do obscuro, mediante as narrativas 
de Darcy. Embora uma investigação como essa pudesse ocorrer pelos múltiplos caminhos das 
ciências e seus fundamentos, decidimos pela via das Ciências da Religião. A partir dos 
escritos de Darcy, vamos oferecer informações novas quanto à perspectiva religiosa no Brasil 
conforme se deu e ainda ocorre. Paradoxalmente, este antropólogo que sempre se afirmou 
ateu nos oferece algumas novas intuições que ampliam nossas conceituações no domínio das 
Ciências da Religião. Por não encontrarmos uma sistematização sobre a linguagem religiosa 
no pensamento de Darcy, buscamos estabelecer uma aproximação com a filosofia 
hermenêutica de Paul Ricœur. A noção de identidade narrativa, segundo Ricoeur, foi o 
elemento metodológico fundamental na articulação hermenêutica das intuições sobre o 
religioso em Darcy. Esta identidade narrativa encontra no trabalho da memória e na 
polissemia do símbolo outras formas de diálogo e enriquecimento da discussão. A articulação 
heurística, fruto de nossa intuição, nos permitirá revelar a identidade religiosa dos brasileiros 
pelo viés hermenêutico. A presente tarefa é efetuada com o olhar nas confissões de Darcy, no 
panorama histórico-religioso eivado de entrecruzamentos espirituais das diversas matrizes e 
do ambiente atual, particularmente complexo, existente no Brasil. Para nós, a obra de Darcy 
Ribeiro contribui de maneira coerente à expansão dos estudos em Ciências da Religião e 
sugere, de igual modo, a identidade religiosa dos brasileiros em fazimento. Darcy Ribeiro 
parte da antropologia, mas não se restringe à perspectiva do puro estruturalismo, 
desenvolvendo uma espécie de antropologia dialética em discussão com a filosofia. Esta 
pesquisa procura situar também a identidade religiosa dos brasileiros, apesar da cegueira que 
afeta o tecido religioso, marcado pelo radicalismo, pelo fundamentalismo e o 
conservadorismo. Para evidenciar melhor essa identidade, utilizamos duas metáforas: « sexta 
lança » e «bricolagem», ambas alinhadas com o olhar de Darcy. A inusitada interpretação e 
busca da identidade religiosa dos brasileiros segundo Darcy Ribeiro somente foi possível 
pelas lentes hermenêuticas oferecidas por Paul Ricœur. Na perspectiva da noção de identidade 
narrativa, segundo Paul Ricœur, nos deparamos com as bases que nos ajudam a considerar 
esta identidade religiosa, seus limites e possibilidades, seus encontros e desencontros, seu 
fazimento e inacabamento.  

Palavras-chave: Hermenêutica, filosofia, antropologia, identidade, memória, símbolo, 
narrativa, cultura, religião, bricolagem.  
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Paulo, São Bernardo do Campo, SP.  

 

ABSTRACT 

The search for Brazilians’ religious identity upon Darcy Ribeiro’s view embodies the 
challenge in which we engage in this work. It is about the awareness of the meaning of being 
human in the world – time and space – from the perspective of religion and obscurantism in 
Darcy’s narratives. Even though such an investigation may be carried out through science’s 
multiple paths, we decided to take the one of Sciences of Religion. Based on Darcy’s 
writings, we provide new pieces of information in the religious scope, as it happened and still 
does in Brazil. Notwithstanding his public position as an atheist, the anthropologist provides 
us with some new intuitions that broaden our views in the domain of Science of Religion. 
Having not found a framework about religious language in Darcy’s thought, we established a 
rapprochement with Paul Ricoeur’s hermeneutics philosophy. The notion of narrative identity 
in Ricoeur was the fundamental methodological element which helped us out with the 
hermeneutics articulation of intuitions in the religious element in Darcy. Such narrative 
identity finds in the work of memory and symbol polysemy other ways of interlocution and 
enrichment of the discussion. Such heuristic articulation, born from our intuition, will enable 
us to reveal Brazilians’ religious identity from the hermeneutic aspect. Our task is underlain 
by Darcy’s confessions, in the religious historical scenario permeated by the crossings among 
the various matrixes and the particularly complex present environment in Brazil. For us, 
Darcy Ribeiro’s coherent work accounts for the expansion of studies in Science of Religion 
and suggests Brazilians’ religious identity as a work in progress. Darcy Ribeiro departs from 
anthropology but does not limit himself to sheer structuralism; rather, he develops a certain 
dialectical anthropology in interlocution with philosophy. This study aims to pinpoint 
Brazilians’ religious identity in spite of the blindness in the religious weaving marked by 
radicalism, fundamentalism and conservadorism. To enhance such an identity, we tackled into 
two metaphors: «sixth-spear» and «bricolage», both aligned with Darcy’s view. His unusual 
interpretation and search for Brazilians’ identity was only possible through Paul Ricœur’s 
hermeneutic lenses. Underlain by Paul Ricœur’s notion of religious identity, we were faced 
with the foundations which helped us analyze such identity in its limitations and possibilities, 
matches and dismatches, building process and lack of closure.  

 Keywords: Hermeneutics, philosophy, anthropology, identity, memory, symbol, narrative, 
culture, religion, bricolage.  
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RESUMEN 

La búsqueda de la identidad religiosa de los brasileños en vista de Darcy Ribeiro encarna el 
reto en el que nos involucramos en este trabajo. Se trata de la conciencia de lo que significa 
ser humano en el mundo - el tiempo y el espacio - desde la perspectiva de la religión y el 
oscurantismo en las narrativas de Darcy. A pesar de que tal investigación puede llevarse a 
cabo a través de múltiples caminos de la ciencia, decidimos tomar la de Ciencias de la 
Religión. Sobre la base de los escritos de Darcy, proporcionamos nuevas piezas de 
información en el ámbito religioso, como sucedió y todavía lo hace en Brasil. A pesar de su 
posición pública como un ateo, el antropólogo nos ofrece algunas nuevas intuiciones que 
amplían nuestros puntos de vista en el ámbito de Ciencias de la Religión. Al no haber 
encontrado un marco sobre el lenguaje religioso en el pensamiento de Darcy, establecimos 
un acercamiento a la filosofía hermenéutica de Paul Ricoeur. La noción de identidad 
narrativa en Ricoeur fue el elemento metodológico fundamental, que nos ayudó con la 
articulación hermenéutica de las intuiciones en el elemento religioso en Darcy. Tal 
identidad narrativa encuentra en el trabajo de la memoria y la polisemia del símbolo otras 
formas de interlocución y el enriquecimiento de la discusión. Tal articulación heurística, 
que nace de nuestra intuición, nos permitirá revelar la identidad religiosa de los brasileños 
desde el aspecto hermenéutico. Nuestra tarea está sustentada por las confesiones de Darcy, 
en el escenario histórico-religioso impregnado por los cruces entre las diferentes matrices y 
la particular complejidad del entorno actual en Brasil. Para nosotros, el trabajo coherente de 
Darcy Ribeiro da cuenta de la expansión de los estudios en Ciencias de la Religión y sugiere 
la identidad religiosa de los brasileños como un trabajo en progreso. Darcy Ribeiro se aparta 
de la antropología, pero no se limita a la mera estructuralismo, sino que desarrolla una 
determinada antropología dialéctica en la interlocución con la filosofía. Este estudio tiene 
como objetivo determinar la identidad religiosa de los brasileños a pesar de la ceguera en el 
tejido religiosa marcada por el radicalismo, el fundamentalismo y el conservadorism. Para 
mejorar dicha identidad, abordamos en dos metáforas: «sexta lanza» y «bricolage», ambos 
de conformidad con la opinión de Darcy. Su interpretación inusual y la búsqueda de la 
identidad de los brasileños sólo era posible a través de las lentes de la hermenéutica de Paul 
Ricoeur. Sustentada por la noción de la identidad religiosa de Paul Ricoeur, nos 
enfrentamos con los fundamentos que nos ayudaron a analizar dicha identidad en sus 
limitaciones y posibilidades, fósforos y dismatches, proceso de construcción y la falta de 
cierre.  

Palabras clave: hermenéutica, filosofía, antropología, identidad, memoria, símbolos, 
narrativas, cultura, religión, bricolage.  
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RÉSUMÉ 

La recherche de l'identité religieuse des Brésiliens sur le point de vue de Darcy Ribeiro 
incarne le défi dans lequel nous nous engageons dans ce travail. Il s'agit de la prise de 
conscience de la signification de l'être humain dans le monde - le temps et l'espace - du 
point de vue de la religion et de l'obscurantisme dans les récits de Darcy. Même si une telle 
enquête peut être réalisée par le biais de multiples chemins de la science, nous avons décidé 
de prendre l' une des sciences de la religion. Basé sur les écrits de Darcy, nous vous offrons 
de nouveaux éléments d'information dans le cadre religieux, comme cela s'est passé et fait 
toujours au Brésil. Malgré sa position publique comme un athée, l'anthropologue nous offre 
quelques nouvelles intuitions qui élargissent notre point de vue dans le domaine des 
sciences de la religion. N'ayant pas trouvé un cadre sur le langage religieux dans la pensée 
de Darcy, nous avons établi un rapprochement avec la philosophie de l'herméneutique de 
Paul Ricœur. La notion de l’identité narratif en Ricœur était l'élément fondamental 
méthodologique qui nous a aidé avec l'articulation de l'herméneutique de intuitions dans 
l'élément religieux dans Darcy. Cette identité narrative trouve dans le travail de mémoire et 
la polysémie du symbole d'autres façons de l'interlocution et l'enrichissement de la 
discussion. Cette articulation heuristique, né de notre intuition, nous permettra de révéler 
l'identité religieuse des Brésiliens sur la perspective herméneutique. Notre tâche repose sur 
des aveux de Darcy, dans le scénario historique religieux imprégné par les croisements entre 
les différentes matrices et l'environnement actuel particulièrement complexe au Brésil. Pour 
nous, le travail cohérente de Darcy Ribeiro représente l'expansion des études en sciences 
des religions et suggère l'identité religieuse des Brésiliens comme un travail en cours. Darcy 
Ribeiro part de l'anthropologie, mais ne se limite pas à pure structuralisme, mais plutôt, il 
développe une certaine anthropologie dialectique dans l'interlocution avec philosophie. 
Cette étude vise à cerner l'identité religieuse des Brésiliens en dépit de la cécité dans le 
tissage religieuse marquée par le radicalisme, le fondamentalisme et conservadorism. Pour 
renforcer cette identité, nous avons abordé en deux métaphores: «sixième lance» et 
«bricolage», à la fois aligné avec le point de vue de Darcy. Son interprétation inhabituelle et 
la recherche de l'identité de Brésiliens était seulement possible à travers les lentilles de 
herméneutiques de Paul Ricœur. Reposant sur la notion de Paul Ricœur de l'identité 
religieuse, nous avons été confrontés avec les fondations qui nous ont aidés à analyser cette 
identité dans ses limites et ses possibilités, des allumettes et dismatches, processus de 
construction et de l'absence de fermeture.  

 Mots-clés: la herméneutique, la philosophie, l’anthropologie, l’identité, la mémoire, le 
symbole, le récits, la culture, la religion, le bricolage.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A procura por uma identidade religiosa dos brasileiros é o desafio a que nos 

propomos neste trabalho. Trata-se da busca de sentido de ser humano – mundo, tempo e 

espaço – pelo viés do religioso e seus obscuros. A presente tarefa é efetuada com o olhar nas 

confissões de Darcy, no panorama histórico-religioso eivado de entrecruzamentos espirituais 

das diversas matrizes e do atual ambiente brasileiro, particularmente complexo. Embora uma 

investigação como essa possa ocorrer pelos múltiplos caminhos das ciências e seus 

fundamentos, decidimos pela via das Ciências da Religião.  

A inusitada interpretação e busca da identidade religiosa dos brasileiros segundo 

Darcy Ribeiro somente foram possíveis pelas lentes hermenêuticas oferecidas por Paul 

Ricœur. Por não encontrarmos uma sistematização sobre a linguagem religiosa no 

pensamento de Darcy, buscamos estabelecer uma aproximação com a filosofia hermenêutica 

de Ricœur. A noção de identidade narrativa, segundo Ricoeur, foi o elemento metodológico 

fundamental na articulação hermenêutica das intuições sobre o religioso em Darcy. Desta 

forma, nossa busca, segundo o olhar de Darcy Ribeiro, se dá mediante suas narrativas. A 

partir dos seus escritos, vamos oferecer informações novas quanto à perspectiva religiosa no 

Brasil, como se deu e ainda ocorre.  

A identidade narrativa encontra no trabalho da memória e na polissemia do símbolo 

outras formas de diálogo e enriquecimento da discussão. Esta articulação heurística, fruto de 

nossa intuição, nos permitirá revelar a identidade religiosa dos brasileiros pelo viés 

hermenêutico. Para evidenciar melhor essa identidade, utilizamos duas metáforas :“sexta 

lança” e “bricolagem”, ambas alinhadas com o olhar de Darcy. A partir da noção de 

identidade narrativa de Paul Ricœur, nos deparamos com as bases que nos ajudam a 

considerar esta identidade religiosa, seus limites e possibilidades, seus encontros e 

desencontros, seu fazimento e inacabamento.  

O título desta tese nasce em um poema de Darcy: um resumo de suas conquistas 

pessoais. Para cada uma das conquistas, ele metaforicamente diz ter posto uma lança na lua.  

Pus uma lança na lua, bem cravada: A de etnólogo, doutor de indianidades. 
Uma segunda lança lancei. Lá está, trêmula, pregada na primeira: a de 
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educador. Outra lança, ousado, atirei, valha-me Deus, acertou: a de político 
reformador. Louco, mais uma lança atirei aos céus, querendo glória. Lá está 
vibrando: romancista sou. Agora, temerário, essa quinta lança disparo para 
voar, querendo acertar: a de poeta. (RIBEIRO, 1998, p. 21) 

Projetamos, então, uma sexta lança, inaugurando uma reflexão hermenêutica sobre a 

religião no seu pensamento. A sexta lança é a do “religioso”, o que não significa fazê-lo 

assumir tal identidade, mas valorizar suas críticas e percebê-lo importante para esse debate. 

Existem, de fato, muitas janelas abertas em sua obra para se pensar a religião dos brasileiros. 

Assim, a expressão “Hermenêutica da Sexta Lança” refere-se à inusitada aventura acadêmica 

de se peneirar os romances confessionais e escritos de Darcy Ribeiro com a intenção de 

separar os seus posicionamentos sobre a fé e a religião dos brasileiros, interpretando-os 

segundo a noção de identidade narrativa de Ricoeur.  

De igual modo, na linha hermenêutica, resolvemos nos apoiar no percurso proposto 

por Ricoeur no seu livro: Do texto à ação. Ensaios de hermenêutica. Iniciamos nossa 

abordagem com base em duas citações emblemáticas: “Tradicionalmente, chamamos texto 

todo discurso fixado pela escritura. Segundo esta definição, a fixação por parte da escritura é 

constitutivo do texto mesmo. Mas, o que é que, portanto, é fixado pelas escrituras. Temos 

dito: todo discurso” (RICOEUR, 1986, p. 154). E também:  

Agora, o que acontece com o enunciado quando ele é diretamente inscrito no 
lugar de ser pronunciado? Temos sempre insistido sobre o caractere mais 
marcante: A escrita conserva o discurso e de fato um arquivo disponível para 
a memória individual e coletiva. Adicionamos também que a linearização 
dos símbolos permite uma tradução analítica e distintiva de todas as 
características sucessivas e discretas da linguagem e no aumento, assim, da 
eficácia. E é tudo? Conservação e eficácia aumentada não caracterizam ainda 
que haja a transcrição da linguagem oral em signos gráficos. A expedição do 
texto a respeito da oralidade resulta numa verdadeira sublevação de ambas as 
relações entre a linguagem e o mundo que se relaciona entre a linguagem e 
os diversos subjetivismos concernentes, seja do autor, seja do leitor. Nós 
delineamos alguma coisa da sua segunda sublevação em distinguir a leitura 
do diálogo. Ele vai mais longe ainda, mas desta vez a partir da reviravolta 
que afetou a relação referencial da linguagem ao mundo quando a linguagem 
toma o lugar do texto (RICOEUR, 1986, p. 156).  

Essas duas citações revelam um percurso para a interpretação. De fato, o que nos 

interessa é a possibilidade de se analisar os distintos textos de Darcy, desmistificando-os para 

interpretá-los de forma diferenciada no campo do que Ricoeur chama ação. Além disso, como 

já evidenciamos, nosso aporte se dará mediante a adoção do conceito de identidade narrativa 

em Ricoeur. Esse conceito será articulado neste trabalho pela mediação hermenêutica e 
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heurística do texto, portanto da linguagem. Assim, a interpretação do pensamento religioso 

presente na obra escrita de Darcy Ribeiro1 evidenciará o percurso que parte do texto para a 

compreensão e interpretação, com vias à ação. Tal ação presente no pensamento de Ricoeur é 

extremamente engajada com a busca pelo sentido de ser humano – hermenêutica do si –, e nos 

convoca também para a dimensão ética e o posicionamento do sujeito frente à vida.  

 A partir da hermenêutica do pensamento de Darcy, vamos compreender e narrar a 

identidade religiosa dos brasileiros quase encontra em constantes mutações de sentido, e, 

portanto, envolta por diversas metáforas. Para a melhor interpretação dessa identidade, 

usaremos a metáfora da bricolagem, pois este conceito, mesmo fluido, tem a ver com o 

movimento de abertura e fechamento, de continuidade da fixação e da não fixação, das 

fissuras do concreto e do concreto das fissuras, das construções e desconstruções sempre em 

mobilidade no movimento religioso das culturas, principalmente no Brasil. Temos ciência da 

ambiguidade da metáfora bricolagem, bem como das possíveis críticas advindas, 

principalmente por causa da sua presença transitória e criativa, entretanto, entendemos que ela 

melhor qualifica os encontros intersubjetivos que ocorrem na dinâmica vida religiosa sempre 

em fazimento.  

Nosso trabalho parte de cinco perguntas basilares:  

1. É possível falar de uma identidade religiosa dos brasileiros? 

2. Como a hermenêutica de si, presente na noção de identidade narrativa, segundo 

Ricoeur, favorece a interpretação dos textos de Darcy e a consequente identidade intuída? 

3. Em que uma hermenêutica do pensamento de Darcy pode contribuir para a 

percepção da identidade religiosa dos brasileiros, visto não ser ele um pensador ligado às 

Ciências da Religião? 

4. É possível situar a questão da identidade religiosa dos brasileiros a partir da 

metáfora da bricolagem? 

                                                 
1 Os romances de Darcy Ribeiro são permeados por uma série de elementos circunstanciais que o colocam na condição 
de um confessor. Sobre este aspecto, Darcy mesmo evidencia: “A experiência de romancista é das mais fortes de 
minha vida. Criar personagens e fazê-los viver seus destinos, amando seus amores, sofrendo suas dores, é pelo menos 
comovente. Melhor ainda é o sentimento de que se vai penetrar na intimidade do leitor, invadir sua alma, irisiar seu 
corpo, fazendo-o sentir, por verdades carnais, minhas fantasias. Essas qualidades supremas de reconstituição da vida, 
de comunicação sentida de ideias, de emoções, no romance, se alcançam com uma verdade mais funda e real que nos 
textos científicos. Se alcança, por igual, um reconhecimento que os ensaios, por exitosos que sejam, não nos dão”. 
(RIBEIRO, 1997, p. 516).  
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5. Qual a relevância desse tipo de estudo para a reflexão atual nos campos afins? 

Com o olhar nessas perguntas, e por causa da amplitude de cada um dos temas 

correlacionados, resolvemos precisar e delimitar nossa pesquisa para a melhor fluência dos 

argumentos. Salientamos que a decisão pelas abordagens não se deu de forma aleatória. São 

elas:  

a. Hermenêutica: como já evidenciamos anteriormente, nossa adesão é pela 

perspectiva hermenêutica de Paul Ricoeur, pois ela abarca a noção de identidade 

narrativa e a consequente teoria da interpretação do ser. “A originalidade de 

Ricoeur está em não fazer filosofia a partir da filosofia. Não reflete a partir de 

ideias. Seu pensamento não se abriga nem se repousa no pensamento dos outros. É 

um pensamento que recria, que se serve do pensamento dos outros como 

instrumento” (JAPIASSU, 2008, p. 7). Ora, como se sabe, nenhuma filosofia 

existe sem pressuposição, mas o que caracteriza o pensamento de Ricoeur é o 

rompimento com o idealismo e a busca pelo esclarecimento da existência. “Por 

isso, o problema próprio a Ricoeur é o da hermenêutica, vale dizer, o da extração e 

da interpretação de sentido” (JAPIASSU, 2008, p. 7). De uma forma mais efetiva, 

evidenciamos o que o próprio Ricoeur diz sobre a tarefa hermenêutica: “A 

hermenêutica é a teoria das operações da compreensão em sua relação com a 

interpretação dos textos. A ideia diretriz será, assim, a da efetuação do discurso 

como texto” (RICOEUR, 2008, p. 23) sendo o texto muito mais do que um caso 

particular de comunicação inter-humana. “É o paradigma do distanciamento na 

comunicação. Por esta razão, revela um caráter fundamental da própria 

historicidade da experiência humana, a saber, que ela é uma comunicação na e pela 

distância” (RICOEUR, 2008, p. 52).  

b. Identidade narrativa: Darcy é sempre enfático quando afirma que a identidade 

nacional é uma identidade “retalhada”. Na mesma linha, Alfredo Bosi afirma que a 

identidade brasileira é plural: 

Plural sim, mas não caótica; o mapa das culturas e interculturas no Brasil 
calca-se sobre linhas de força da nossa divisão social. Fazer o seu 
levantamento e divisar no claro-escuro do cotidiano as relações entre a vida 
simbólica, econômica e política, é recusar-se a cair na tentação do absurdo 
que nos ronda mal deitamos os olhos nas manchetes de jornais (BOSI, 1987, 
p. 15).  
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c. Com base nessa constatação, e de posse também da perspectiva hermenêutica 

ricoeuriana, optamos pela configuração da identidade narrativa. Para Ricoeur,  

dizer a identidade de um indivíduo ou de uma comunidade é responder à 
questão: Quem fez tal ação? Quem é o seu agente, o seu autor? Essa questão 
é primeiramente respondida nomeando-se alguém, isto é, designando-o por 
um nome próprio. Mas qual é o suporte da permanência do nome próprio? 
Que justifica que se considere o sujeito da ação, assim designado por seu 
nome, como o mesmo ao longo de toda uma vida que se estende do 
nascimento à morte? A resposta só pode ser narrativa. (RICOEUR, 1994c, p. 
424).  

d. Religião: A religião e seus múltiplos desdobramentos serão considerados em nossa 

pesquisa a partir da concepção hermenêutica. Ora, não se trata de uma ferramenta 

para a análise e interpretação das formas religiosas. Vamos considerar a religião 

como linguagem, expressa de texto e narrativas, de mitos e símbolos. A religião 

para Ricoeur só existe enquanto experiência da vida localizada nas práticas 

cotidianas, sempre sendo percebida de forma específica. É, em outras palavras, 

uma maneira de perceber a realidade e de ser no mundo, enquanto intencionalidade 

do sujeito mediada por símbolos, implicando em uma ontologia, que em Ricoeur, é 

sempre a abertura de si no mundo. Ao refletirmos sobre a dimensão religiosa no 

pensamento de Ricoeur, torna-se fundamental afirmar que a essência da religião é 

a linguagem, mesmo porque para este autor, a linguagem diz o ser. (RICOEUR, 

1991a, p. 352). Dessa forma, qualquer produção cultural, principalmente a religião, 

fala do ser e das questões mais essenciais da vida. Ricoeur, por exemplo, ao 

considerar o ateísmo, que é sempre um posicionamento frente ao mundo, o vê 

dotado de uma significação religiosa. Segundo este autor, o ateísmo não esgota sua 

significação na negação ou destruição da religião, mas, de alguma forma, libera o 

horizonte para outras possibilidades, como numa espécie de fé pós-religiosa ou 

uma fé para uma era pós-religiosa (RICOUER, 1976, p. 183). Propositalmente, 

Ricoeur coloca o ateísmo entre a religião e a fé e propõe que essa posição 

intermediária represente, ao mesmo tempo, uma ruptura e uma aproximação entre 

a tríade: religião, ateísmo, fé. Ricoeur dedica esforços para abrir um novo 

caminho, demasiadamente difícil, pois lhe coloca na posição inevitável, inerente 

ao filósofo, de enfrentar a dialética entre religião, ateísmo e fé. Na impossibilidade 

de cobrir todo o campo que compreende os questionamentos dialéticos que resolve 

empreitar, Ricoeur procura sugerir:  
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A religião possui uma significação desconhecida para o crente, em razão de 
um dissimular específico que subtrai sua origem real pela investigação da 
consciência. Por isso, necessita de uma técnica de interpretação adaptada a 
seus modos de dissimular, ou seja, uma interpretação da ilusão como 
diferente do simples erro, no sentido epistemológico da palavra, ou da 
mentira, no sentido moral comum e coerente. A ilusão é, por si mesma, uma 
função cultural, que pressupõe que as significações públicas de nossa 
consciência marcaram as significações reais, as quais somente a observação 
desconfiada da crítica, o olho da suspeita, pode ascender. (RICOEUR, 1976, 
p. 185).  

e. Aliada a essa concepção ricoeuriana, vamos precisar também a ideia da 

religiosidade de cunho popular. Essa compreensão de religião será secundária. A 

relevância dessa temática se evidencia justamente por causa da complexidade do 

campo religioso brasileiro. Segundo Brito,  

presenciamos, hoje, diferentes processos de sincretização, ressignificação e 
autonomização do sujeito religioso. Fatos que nos desafiam a pensar 
epistemologicamente outras formas de aproximações do fenômeno, não 
presas a visões consolidadas, mas buscando novos caminhos que deem conta 
das singularidades do fenômeno na atualidade (BRITO, 2010, p. 305).  

Na mesma linha de raciocínio, Sandra Souza expressa:  

Ao contrário das teorias do ‘retorno ao sagrado’ (ALVES, 1979) ou da 
‘revanche do sagrado na cultura profana’ (KOLAKOWSKI, 1977), a atual 
efervescência religiosa, o pluralismo religioso e o fenômeno do trânsito 
religioso não anunciam o fim da secularização, mas confirmam a própria 
secularização, revelando-a em sua complexidade. Não se trata tampouco, ao 
que tudo indica, de um ‘declínio da religião’, tão categoricamente afirmado 
pelo sociólogo Antônio Flávio Pierucci (1997: 100). Se, por um lado, a 
religião perdeu sua posição axial no Ocidente moderno, deixando de ser o 
centro organizador das relações sociais, ou nas palavras de Pierucci, 
perdendo o ‘seu papel de matriz cultura totalizante’ (1997: 103), por outro, 
ela tem sabido recompor suas relações com essa modernidade. Daí, talvez, 
não se trate de argumentar a favor de um suposto ‘retorno ao sagrado’ e, da 
mesma maneira, não se trata de testificar o ‘declínio do sagrado’, mas, o que 
se evidencia é uma ‘recomposição do sagrado’ ou ainda, uma ‘reinvenção do 
sagrado’, produto de uma sociedade secularizada. (SOUZA, 1985, p. 158-
159).  

Como deixamos evidente, a percepção que nos acompanhará de forma primária é a 

ricoeuriana. Ela dialogará com a percepção secundária inerente ao complexo 

panorama religioso que contemplamos na atualidade, principalmente no Brasil.  

f. Cultura: Escolhemos o conceito defendido por Darcy Ribeiro, para quem, “a 

história das sociedades humanas nos últimos dez milênios pode ser explicada em 
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termos de uma sucessão de revoluções tecnológicas e de processos civilizatórios. ” 

(RIBEIRO, 2000c, p. 6). A civilização, assim, vai se constituindo entre os esforços 

de controle da natureza, da ordenação das relações humanas e da cultura. No que 

se refere ao patrimônio de natureza cultural, Darcy expressa que cultura 

consiste na capacidade especificamente humana de comunicação simbólica, 
responsável pelo enquadramento da vida social dentro de corpos de herança 
cultural, transmitidos de geração a geração, e que faz com que todos os 
desenvolvimentos posteriores dependam das características do patrimônio 
preexistente (RIBEIRO, 2000c, p. 6).  

A cultura é, enfim, um processo de acumulação de experiências, na qual o ser 

humano acumula lembranças por intermédio das narrativas.  

Além desses conceitos-chave, vamos refletir bastante sobre a metáfora da 

bricolagem, que embora presente em vários trabalhos que consideramos deslocamentos 

simbólicos do campo religioso, em nosso trabalho, se configurará como a resultante da nossa 

hermenêutica da questão religiosa tal como a vislumbrarmos na obra de Darcy Ribeiro. Em 

nossa concepção, é possível falar de uma identidade religiosa dos brasileiros inspirada em 

Darcy, pelas trilhas da hermenêutica, que pretendemos descrever como a metáfora da 

bricolagem2.  

No Primeiro Capítulo, que tem por título A identidade narrativa e a constituição de si 

pessoal e comunitária, apresentaremos as abordagens de Paul Ricoeur sobre a identidade 

narrativa, acrescendo a elas algumas noções sobre o trabalho da memória e a polissemia dos 

símbolos. Este capítulo se estabelece como base metodológica para toda a discussão que 

evidenciaremos na sequência. Aliás, chegaremos, com base no pensamento de Ricoeur, à 

percepção de que a identidade religiosa dos brasileiros, segundo Darcy é narrativa, baseada 

nos múltiplos textos produzidos por ele. Portanto, toda a argumentação deste capítulo será 

fundamental para os capítulos posteriores. É a base das nossas principais argumentações.  

                                                 
2 Aplicaremos, também, ao todo do trabalho, o método analítico. Ora, esse método tem a ver com a dissolução de um 
conceito ou de expressões para a aquisição de outro. A palavra análise vem do grego analyein, e significa desligar, 
dissolver, separar, decompor. No campo das ciências humanas, o método analítico corresponde ao procedimento pelo 
qual se toma uma dada expressão linguística complexa, decompondo-a numa articulação de expressões linguísticas 
outras que podem favorecer o melhor entendimento das expressões complexas. Dessa forma, a articulação 
desenvolvida pode substituir a expressão anterior. Entretanto, como já evidenciamos, esse método, obviamente, terá 
incidência hermenêutica, cujos interesses visam, além de uma interpretação amplificadora, uma compreensão de si 
mediatizada pela memória, pelo símbolo e pelas narrativas, e por que não dizer?, do agir. (PINTO, 2002, p. 124-145). 
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No Segundo Capítulo, que se chama Uma hermenêutica do pensamento religioso de 

Darcy Ribeiro, nos deteremos ao ato de pinçar nos seus romances confessionais e escritos, 

todas as argumentações sobre a religião dos brasileiros. Há nesse autor uma série de 

abordagens permeadas de argumentos antropológicos interessantes em relação ao fenômeno 

religioso no Brasil. Além disso, as suas confissões pessoais, artigos, documentários e 

entrevistas diversas proporcionarão uma visão da religião de “retalhos”, fruto de uma cultura 

brasileira de “retalhos”. Nesse ponto, se evidenciará de forma mais pertinente a compreensão 

e a interpretação do pensamento de Darcy.  

No Terceiro Capítulo, cujo título é A sexta lança em “O Povo Brasileiro”, 

procuraremos traçar, com base na Teoria da Cultura de Darcy, respeitando-se o paradigma 

ricoeuriano de identidade narrativa, um percurso panorâmico que perceberá a formação das 

formas de pensar religiosas que se plasmaram nos diversos brasis. Neste capítulo, 

consideraremos a religião mítica das indianidades, a incursão europeia e a forçosa transição 

religiosa africana. Personagens e intrigas emblemáticas serão apresentadas com a finalidade 

de apontar as bricolagens religiosas e as expressões autóctones conforme o olhar de Darcy.  

No Quarto Capítulo, cujo título é Identidade Religiosa dos Brasileiros segundo Darcy 

Ribeiro: Bricolagem, estabeleceremos uma ampla mesa de debates com a diversidade dos 

artigos que consideram as múltiplas variantes da religião no contexto brasileiro, visando 

corroborar o sentido e buscar a significação das intuições de Darcy. De forma mais detida, 

sinalizaremos a identidade religiosa dos brasileiros e como ela pode ser interpretada, mesmo 

estando sempre aberta a novas incursões.  

Enfim, esperamos demonstrar a importância da religião para Darcy e averiguar quais 

são os limites da sua leitura. Ora, diante do fato de que as estruturas religiosas no Brasil são 

complexas, pois se configuram em formas diferentes nos entroncamentos culturais, a 

sinalização da identidade religiosa dos brasileiros indica o tipo de religião que permeia a 

nossa constituição social, política e ideológica. Para nós, a identidade religiosa dos 

brasileiros se configura na metáfora da bricolagem.  
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CAPÍTULO 1: A IDENTIDADE NARRATIVA E A COMPREENSÃO DE 

SI PESSOAL OU COMUNITÁRIO 

 
 

 

 

Nossa abordagem à filosofia ricoeuriana como princípio metodológico visa apresentar 

sua hermenêutica objetivando conceituar, ao final, a identidade religiosa dos brasileiros. O 

objetivo deste capítulo é abordar a identidade narrativa, segundo Ricoeur, e aplicá-la como 

ferramenta metodológica facilitadora para a leitura do fenômeno religioso tal como 

interpretamos no pensamento de Darcy Ribeiro.  

Ponderaremos as principais observações de Ricoeur, presentes em Tempo e Narrativa 

e O Si-mesmo como um outro, pois estas obras dão tonalidade à noção de identidade narrativa. 

Vamos apontar essa noção como princípio para a interpretação do si pessoal e comunitário, 

especialmente no campo da religião.  

Ao mesmo tempo, tocaremos de forma paralela os temas da memória e do símbolo por 

considerarmos igualmente importantes para a nossa reflexão. De fato, a identidade narrativa 

em diálogo com o trabalho da memória e a polissemia dos símbolos ganha, em nossa 

concepção, um corpo hermenêutico facilitador para análises sobre o fenômeno religioso, pois 

religião como linguagem se compõe de narrativas, memórias e símbolos. Nesse percurso, as 

obras O Conflito das interpretações e A memória, a história, o esquecimento, serão 

igualmente importantes.  

1. 1 A distentio animi de Agostinho 

 Para Ricoeur, toda e qualquer especulação sobre o tempo é uma ruminação 

inconclusiva, a qual só replica a atividade narrativa. Não basta, tão somente, a busca por uma 

fenomenologia pura do tempo, mas essencialmente a conquista de fundamentos que libertem a 

aporia do tempo de um não-sentido.  
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Com vias a essa libertação, Ricoeur aborda a noção de distentio animi, presente no 

Livro XI das Confissões de Agostinho – O homem e o Tempo (AGOSTINHO, 1999, p. 322).3 

Desse texto, surge a pergunta: como o tempo pode ser, se o passado não é mais e o futuro não 

é ainda e o presente nem sempre é? Para Ricoeur, o tempo se torna ser na narrativa, como 

segue:  

Em nome de que proferir o direito de o passado e o futuro serem de algum 
modo? Ainda uma vez, em nome do que dizemos e fazemos a propósito 
deles. Ora, o que dizemos e fazemos quanto a isso? Narramos as coisas que 
consideramos verdadeiras e predizemos acontecimentos que ocorrem, tal 
como os havíamos antecipado. É pois sempre a linguagem, assim como a 
experiência e a ação, que esta articulação, que resiste ao assalto dos céticos. 
(RICOUER, 1994a, p. 25-26) 

 A composição do passado e do futuro deslinda o paradoxo inicial sobre o ser e o não-

ser. Dessa forma, chega-se a uma solução elegante marcada pela expressão distentio animi 

que define a memória como o passado do presente e a espera como o futuro do presente. Para 

Ricoeur, só a dialética do tríplice presente, interpretado como distensão, poderá salvar o 

tempo e o ser do labirinto aporético. Em teor conclusivo, expressa:  

A aporia do tempo longo ou breve está resolvida? Sim, caso readmito: 1) que 
o que se mede não são as coisas futuras ou passadas, mas sua espera e sua 
recordação; 2) que aí estão impressões que apresentam uma espacialidade 
mensurável, de um gênero único; 3) que essas impressões são como o 
reverso da atividade do espírito que avança, enfim; 4) que essa ação é ela 
própria tríplice e assim se distende na medida em que se estende 
(RICOEUR, 1994a, p. 40).  

 No distender-se à medida que se estende, se apresenta o enigma, pois o que reduz a 

extensão do tempo à distensão da alma é a ligação dessa distensão à falha que não cessa de se 

insinuar no coração do tríplice presente.4 Numa configuração narrativa, poderia se produzir o 

futuro no presente, o presente no presente e o passado no presente. Enfim, é na dialética entre 

                                                 
3 Não houve tempo nenhum em que não fizésseis alguma coisa, pois fazíeis o próprio tempo. Nenhuns tempos Vos são 
coeternos, porque Vós permaneceis imutável, e se os tempos assim permanecessem, já não seriam tempos. Que é, pois, 
o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para 
depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas de que 
o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando 
dele nos falam. O que é por conseguinte, o tempo? Se ninguém mo perguntar, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, 
sem sucesso de contestação, que, se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro, e se agora nada houvesse, não 
existiria o tempo presente. De que modo existem aqueles dois tempos – o passado e o futuro –, se o passado já não 
existe e o futuro ainda não veio? Quanto ao presente, já não seria tempo, mas eternidade. Mas se o presente, para ser 
tempo, tem necessariamente de passar para o pretérito, como podemos afirmar que ele existe? Para que digamos que o 
tempo verdadeiramente existe, porque tende a não ser?” 
4 Entre o presente do futuro, o presente do passado e o presente do presente.  
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distentio e intentio que se extrai da própria experiência do tempo recursos de hierarquização 

interna com a finalidade, não de abolir a ideia de temporalidade, mas de aprofundá-la. Como 

bem observa Ricoeur:  

Se é verdade que a tendência maior da moderna teoria da narrativa – tanto 
em historiografia quanto em narratologia – é “descronologizar” a narrativa, a 
luta contra a representação linear do tempo não tem necessariamente como 
única saída “logicizar” a narrativa, mas antes aprofundar sua temporalidade. 
[...] Decerto, seria preciso confessar o diverso do tempo para estar em 
condições de fazer plena justiça à temporalidade humana e para nos 
propormos não a aboli-la, mas a aprofundá-la, hierarquizá-la, desenvolvê-la 
segundo níveis de temporalização, sempre menos “distendidos” e sempre 
mais “tendidos”, non secundum distentionens sed secundum intentionem. 
(RICOEUR, 1994a, p. 54) 

 O aprofundamento da temporalidade favorece a percepção do sentido de ser no 

mundo. Entretanto, reconhecendo o caráter aporético de sua argumentação, Ricoeur alinha à 

noção de distentio animi, a perspectiva de intriga presente no pensamento de Aristóteles.  

 

1. 2. A intriga (muthos) em Aristóteles 

 Segundo Ricoeur, o conceito de intriga (muthos) em Aristóteles é uma réplica 

invertida da distentio animi de Agostinho. Aristóteles discerne no ato poético por excelência o 

triunfo da concordância sobre a discordância. Isso quer dizer que este triunfo estabelece o fato 

de que “essa relação entre uma experiência viva, em que a discordância dilacera a 

concordância, é uma atividade eminentemente verbal, em que a concordância repara a 

discordância” (RICOUER, 1994a, p. 55).  

 Na leitura da Poética de Aristóteles, dois conceitos saltam: o da tessitura da intriga 

(muthos) e o de atividade mimética (mimese). Ricoeur considera que esses dois elementos são 

o germe de um desenvolvimento considerável que desemboca na questão da referência 

cruzada na experiência temporal viva, da narrativa de ficção e da narrativa histórica. Ao 

considerar o muthos e a mimese, ele enfatiza que são operações e não estruturas. O muthos 

tem o caráter de por à disposição os fatos de um sistema com a finalidade de marcar o caráter 

operatório de todos os conceitos da Poética. Já a mimese, conceito englobante na Poética, é o 

processo ativo de imitar ou de representar (RICOUER, 1994a, p. 58). Nesse ponto, Ricoeur 

alinha em sua reflexão os estudos sobre Agostinho e Aristóteles.  
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É chegado o momento de ligar os dois estudos independentes que precedem 
e de pôr à prova minha hipótese de base, a saber, que existe entre a atividade 
de narrar uma história e o caráter temporal de experiência humana uma 
correlação que não é puramente acidental, mas apresenta uma forma de 
necessidade transcultural. Ou, em outras palavras: que o tempo humano, na 
medida e que é articulado de um modo narrativo, e que a narrativa atinge seu 
plano significado quando se torna uma condição da existência temporal. 
(RICOUER, 1994a, p. 85) 

 Os elos que configuram a transformação do tempo em tempo humano receberam de 

Ricoeur três designações inspiradas na Poética de Aristóteles, a saber: mimese I, mimese II 

(que será o pivô de nossa análise) e mimese III. A tese central: “É que o próprio sentido da 

operação da configuração constitutiva da tessitura da intriga resulta de sua posição 

intermediária entre duas operações que chamo de mimese I e mimese III e que constituem o 

montante e jusante de mimese II”. (RICOUER, 1994a, p. 86). Mas o que Ricoeur vai 

estabelecer como mimese I, II e III? Énessa perspectiva tríplice, que aparece a mediação entre 

tempo e narrativa.  

Para resolver o problema da relação entre tempo e narrativa, devo 
estabelecer o papel mediador da tessitura da intriga entre um estágio da 
experiência prática que a precede e um estágio que a sucede. Nesse sentido, 
o argumento [...] consiste em construir a mediação entre tempo e narrativa 
demonstrando o papel mediador da tessitura da intriga no processo 
mimético. [...] Seguimos, pois, o destino de um tempo prefigurado em um 
tempo refigurado, pela mediação de um tempo configurado. (RICOUER, 
1994a, p. 87) 

 Nessa dialética ricoeuriana percebemos a composição da intriga ou da narrativa no 

tempo que vai da pré-compreensão do mundo – prefiguração – mimese I, até a “aplicação” no 

ouvinte ou leitor – refiguração – mimese III, passando pelo elemento de mediação, que 

“deriva do caráter dinâmico da operação de configuração que nos fez preferir o termo da 

tessitura da intriga ao de intriga e o de disposição ao de sistema”. (RICOUER, 1994a, p. 

102).5 

Em O Texto como Identidade Dinâmica, Ricoeur afirma que a tessitura da intriga é o 

paradigma de toda “síntese do heterogêneo” no campo narrativo. A tessitura da intriga, em 

                                                 
5 Ricoeur vai organizar os Tomos de Tempo e Narrativa com a intencionalidade de pôr a prova suas intuições. Por 
isso, basicamente, o Tomo I se pretende mais introdutório com vias a dissecar termos e definir conceitos. O Tomo II 
vai se debruçar no estágio da mimese II, refiguração, que como dissemos, tem a ver com a recepção do ouvinte. Já o 
Tomo III será marcado por uma discussão entre o texto fictício e o texto narrativo. De qualquer forma todos os tomos 
marcam a passagem de Ricoeur da teoria do texto para a ação com vias à consciência histórica do ser humano no 
mundo.  
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primeiro lugar serve de mediação, como já evidenciamos, entre os acontecimentos ou 

peripécias dispersas e a história inteira. Disso resulta uma história inteligível que não é a 

simples enumeração de acontecimentos postos em uma ordem sucessiva: “deve organizá-los 

em um todo inteligível que permita a quem o deseje perguntar qual é o ‘tema’ da história” 

(RICOEUR, 2006, p. 118-119). Em segundo lugar, a tessitura da intriga se estabelece como 

um agente de reunião de traços heterogêneos (circunstâncias, atores, interação, intenções, 

meios, resultados acidentais etc.). Uma liga se estabelece no todo concordante-discordante, 

resultando na identidade que é a resposta dada à questão: contar “o quê?” (RICOEUR, 2006, 

p. 119). Em terceiro lugar, a tessitura da intriga serve de mediação à temporalidade própria da 

composição poética, pois no arcabouço da tessitura aparece uma estrutura dupla do tempo 

humano. O tempo é, ao mesmo tempo, o que passa e o que dura. “A criação de um todo 

temporal é precisamente o meio poético de mediação entre o tempo como passagem e o tempo 

como duração. O que tentamos pôr em evidência é a identidade temporal do que dura por 

meio do que passa” (RICOEUR, 2006, p. 119).  

 Assim, podemos afirmar que mimese II é a própria tessitura da intriga, constituindo-se 

numa estrutura sintagmática que não é outra coisa senão o próprio ato poético. Essa é a 

discussão que Ricoeur vai propor no Tomo II de Tempo e Narrativa.  

Seguir uma história é avançar no meio de contingências e de peripécias sob a 
conduta de uma espera que encontra sua realização na conclusão. Essa 
conclusão não é, logicamente, implicada por algumas premissas anteriores. 
Ela dá à história um “ponto final”, o qual, por sua vez, fornece o ponto de 
vista do qual a história pode ser percebida como formando um todo. 
Compreender a história é compreender como e por que os episódios 
sucessivos conduziram a essa conclusão, a qual, longe de ser previsível, deve 
finalmente ser aceitável, como congruente com os episódios reunidos. É essa 
capacidade da história, de ser seguida, que constitui solução poética do 
paradoxo da distensão intensão. Que a história se deixe seguir converte o 
paradoxo em dialética viva. (RICOUER, 1994b, p. 105) 

 A dimensão poética da narrativa faz com que os episódios históricos se configurem 

como uma série aberta de acontecimentos, que permite acrescentar ao “então-e-então” um “e 

assim por diante”. Assim, a narrativa de uma história, sem sofrer uma deformação de sua 

estrutura marcada pela genialidade do ponto final, permanece aberta e pode ser recriada ou 

inovada de dentro da circularidade de mimese I, II e III. A solução às aporias se regula 

mediante a solução poética da temporalidade. Nessa linha, Néspolo argumenta:  
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A redescrição metafórica predomina no campo dos valores sensoriais, 
passivos, estéticos e axiológicos, que fazem o mundo uma realidade 
habitável. A função mimética das narrativas se manifesta, preferencialmente, 
no campo da ação e de seus valores ‘temporais’. É a partir daqui que Ricoeur 
necessita por em relação dois conceitos chaves do pensamento ocidental. A 
noção agostiniana de “tempo” e a de “trama” de Aristóteles. A trama, 
segundo Aristóteles é a mimese de uma ação, o caráter dinâmico que esta 
adquire na Poética aristotélica que permite a Ricoeur achar uma saída às 
aporias do tempo semeadas por Santo Agostinho. A função referencial da 
trama reside precisamente na capacidade que tem a ficção de refigurar esta 
experiência temporal que é vítima das aporias da especulação filosófica. 
Deste modo, a redescrição metafórica e a mimese narrativa se entrelaçam 
estreitamente até o ponto em que podem trocar vocábulos e falar do valor 
mimético do discurso poético e do poder redescritivo da ficção narrativa. 
(NÉSPOLO, 2007, p. 2).  

Essa citação possui um caráter sintético. Ela nos ajuda na percepção das nossas 

observações anteriores e revela que a relação entre distentio animi e muthos se refigurando na 

redescrição metafórica e na mimese narrativa.  

1. 3. A questão da identidade narrativa 

O conceito de identidade narrativa, que aparece pela primeira vez em Tempo e 

Narrativa, Tomo III, é ampliado em O Si-mesmo como um outro. Segundo Ricoeur:  

A noção de identidade narrativa, introduzida em Temps e récit III respondia 
a outra problemática: ao fim de uma longa viagem através da narrativa 
histórica e da narrativa de ficção, eu me perguntei se existia uma estrutura de 
experiência capaz de integrar as duas classes de narrativas. Elaborei então a 
hipótese segundo a qual a identidade narrativa, seja de uma pessoa, seja de 
uma comunidade, seria o lugar procurado desse cruzamento entre história e 
ficção. Segundo a pré-compreensão intuitiva que temos desse estado de 
coisas, não tornamos as vidas humanas como mais legíveis quando elas são 
interpretadas em função das histórias que as pessoas contam a seu respeito? 
E essas histórias de vida não são tornadas, por sua vez, mais inteligíveis 
quando lhes são aplicados modelos narrativos – intrigas – obtidas por 
empréstimo à história propriamente dita ou à ficção (drama ou romance)? 
Pareceria, portanto, plausível considerar válida a cadeia seguinte de 
asserções: a compreensão de si é uma interpretação; a interpretação de si, por 
sua vez, encontra na narrativa, entre outros signos e símbolos, uma mediação 
privilegiada; esse último empréstimo à história tanto quanto à ficção fazendo 
da história de uma vida uma história fictícia ou, se preferimos, uma ficção 
histórica, entrecruzando o estilo historiográfico das biografias com o estilo 
romanesco das autobiografias imaginárias. Faltava a essa apreensão intuitiva 
do problema da identidade narrativa uma clara compreensão do que está em 
jogo na própria questão da identidade aplicada às pessoas ou às 
comunidades. A questão do entrecruzamento entre história e ficção de algum 
modo desviava a atenção das dificuldades consideradas ligadas à questão da 
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identidade como tal. A essas dificuldades é que se consagrou o presente 
estudo (RICOUER, 1991a, p. 138-139).  

A partir da concepção analítica da linguagem, dos recursos oriundos da semântica e da 

pragmática oferecidos à análise da ação e das relações complexas entre ação e agente, Ricoeur 

constata que a consolidação da autonomia entre o agir e o seu agente requeria uma aliança 

entre tradição analítica e a tradição fenomenológica e hermenêutica,  

visto que o seu maior lance era menos saber o que distingue entre as ações e 
os outros acontecimentos supervenientes no mundo do que o que especifica 
o si, implicado no poder fazer, com a junção do agir e do agente. Assim, 
livre de sua tutela inicial, a teoria da ação assumia o papel da propedêutica 
na questão da ipseidade. Em troca, a questão do si, retomando o passo sobre 
a da ação, suscita remanejamentos consideráveis no próprio plano de agir 
humano. (RICOEUR, 1991a, p. 137) 

Assim, encontramos no percurso de abordagem à ipseidade uma relação de 

dependência e autonomia da teoria da linguagem e da teoria da ação. Sobre a ipseidade, o 

problema de fundo refere-se à identidade pessoal, “que só pode precisamente se articular na 

dimensão temporal da existência humana” (RICOEUR, 1991a, p. 138).  

Nesse processo cabe, não somente, uma constituição do ser humano no tempo, mas 

uma articulação que contribua com a constituição de si, abordada a partir da teoria narrativa, 

que por sua vez:  

Encontra uma de suas maiores justificações no papel que ela exerce entre o 
ponto de vista descritivo sobre a ação, ao qual nós nos atemos até agora, e o 
ponto de vista prescritivo que prevalecerá nos estudos ulteriores. Foi-me 
imposta uma tríade: descrever, narrar, prescrever, cada momento da tríade 
implicando uma relação específica entre a constituição da ação e 
constituição de si. (RICOEUR, 1991a, p. 139).  

O funcionamento da teoria narrativa ocorre na mediação entre descrição e a prescrição 

se as considerações éticas e o campo prático fazem parte do próprio ato de narrar. Nas muitas 

narrativas, “é pela escala de uma vida inteira que o si procura sua identidade” (RICOEUR, 

1991a, p. 139).  

1. 3. 1. Identidade pessoal 

A expressão identidade tem sua origem no latim, identitas, por sua vez, derivado de 

idem: “o mesmo”. Daí podermos nos referir à coisa mesma ou a pessoa mesma. Entretanto, a 
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identidade da pessoa ou da comunidade não se refere a algo substancial, mas sim a uma 

identidade temporal e narrativa, remetendo-nos ao campo da hermenêutica e da linguagem. 6 

A identidade pessoal encontra-se no confronto entre a identidade como mesmidade e a 

identidade como ipseidade.7 A diferença entre uma e outra tem sua confrontação na 

permanência no tempo. O conceito de mesmidade é unívoco. Refere-se a uma única e mesma 

coisa, quando se trata de identidade numérica e em semelhança externa a uma identidade 

qualitativa. Mas quando a mesmidade sofre em sua dinâmica de similitude a interferência do 

tempo, se torna fator de dessemelhança, de afastamento, de diferença. “Toda a problemática 

da identidade pessoal vai girar em torno dessa busca de um invariante relacional, dando-lhe a 

significação forte de permanência no tempo” (RICOEUR, 1991a, p. 142-143).  

Já o conceito de ipseidade implica falar de si mesmo a partir de dois termos 

descritivos e emblemáticos: o caráter8 e a palavra considerada.9 Ora, o caráter designa o 

conjunto das disposições duráveis que favorecem o reconhecimento de uma pessoa. Assim, o 

caráter pode constituir o ponto limite em que as problemáticas do ipse e do idem tornam-se 

indiscerníveis, auxiliando na distinção entre elas. Nesse ponto, Ricoeur questiona sobre a 

dimensão temporal das disposições duráveis que, segundo ele, enviam para mais longe o 

caráter do caminho do narrável da identidade pessoal. A essa noção de disposição, alinha-se a 

mão dupla do hábito – o vir a ser e o estabelecido. Segundo Ricoeur: “Esses dois traços têm 

uma significação temporal evidente: o hábito dá uma história ao caráter, mas é uma história 

na qual a sedimentação tende a recobrir e, em última análise, a abolir a inovação que a 

precedeu” (RICOEUR, 1991a, p. 146). Essa sedimentação dá ao caráter a espécie de 

permanência no tempo que favorece o recobrimento do ipse pelo idem.  

Mas esse recobrimento não elimina a diferença das problemáticas: mesmo 
como segunda natureza, meu caráter sou eu, eu mesmo, ipse; mas esse ipse 
anuncia-se como idem. Cada hábito assim contraído, adquirido e tornado 
disposição durável, constitui um traço – um traço de caráter, precisamente –, 
isto é, um signo distintivo com o que reconhecemos uma pessoa, 

                                                 
6 Identidade em Ricoeur é uma categoria prática e ética. Assim, dizer identidade de uma pessoa ou de um grupo 
significa argumentar sobre “quem fez determinada ação?”. Essa pergunta nos põe frente à designação do nome de 
quem fez a ação e o suporte de permanência que justifica a consideração do sujeito da ação.  
7 Mesmidade (idem, mesmo) e a ipseidade (ipse, onde o ponto de partida não é o eu-mesmo, mas o si-mesmo).  
8 “Entendo aqui por caráter o conjunto das marcas distintivas que permitem reidentificar um indivíduo humano como o 
mesmo. Pelos traços descritivos que iremos arrolar, ele acumula a identidade numérica e qualitativa, a continuidade 
ininterrupta e a permanência no tempo. É por esse meio que ele designa de modo emblemático a mesmidade da 
pessoa” (RICOEUR, 1991a, p. 144).  
9 Ou manutenção da palavra dada em relação à fidelidade a si.  
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identificamo-la novamente como a mesma, não sendo o caráter outra coisa 
que o conjunto desses signos distintivos. (RICOEUR, 1991a, p. 146-147).  

Assim, a identidade de uma pessoa, de uma comunidade, é feita das identificações 

com valores, normas, ideias, modelos, heróis, dentro do campo do reconhecimento. O outro 

acaba entrando na composição do mesmo. O reconhecimento “no” contribui para o 

reconhecimento “com”. A identificação com heróis e causas manifesta a alteridade assumida. 

Nesse caso, os polos de identidade se compõem demonstrando que não há possibilidades de 

descolar o idem da pessoa sem o ipse, mesmo quando o idem recobre o ipse. Desvela-se para 

nós a dialética existente entre mesmidade e ipseidade. Elas são, ao mesmo tempo, sociáveis e 

indissociáveis; próximas e distantes; enfim, fazendo com que a identidade narrativa oscile 

entre os dois limites: “um limite inferior, em que a permanência no tempo exprime a confusão 

do idem e do ipse, e um limite superior, em que o ipse coloca a questão de sua identidade sem 

a ajuda nem o apoio do idem” (RICOEUR, 1991a, p. 150).  

1. 3. 2. Identidade narrativa e o si 

Ricoeur afirma: “A natureza da identidade narrativa só se revela [...] na dialética da 

ipseidade e da mesmidade” (RICOEUR, 1991a, p. 168). Com essa premissa, averiguamos 

como a intriga (muthos) permite integrar à permanência no tempo o que parece ser o seu 

contrário, sob o título de identidade-mesmidade, a saber, a diversidade, a variabilidade, a 

descontinuidade, a instabilidade. Averiguamos também como a noção de intriga, transposta 

da ação para os personagens da narração, gera a dialética da mesmidade e da ipseidade 

(RICOEUR, 1991a, p. 168). Dessa forma, percebemos que a identidade narrativamente 

compreendida é identidade do personagem, logicamente construída a partir da intriga.  

A intriga favorece a configuração narrativa, que por sua vez se apoia num estatuto 

de acontecimento – para Ricoeur, esta é a pedra de toque da análise do si.  

Enquanto que, num modelo de tipo casual, acontecimento e ocorrência ficam 
indiscerníveis, o acontecimento narrativo é definido pela sua relação com a 
própria operação e configuração; ele participa da estrutura instável de 
concordância discordante característica da própria intriga; ele é fonte de 
discordância, quando ele surge, e fonte de discordância, no que ele faz 
avançar a história. (RICOEUR, 1991a, p. 170) 

Portanto, a partir da simples noção de intriga surge um conceito original de 

identidade dinâmica que aglutina a identidade e a diversidade no campo da história. 



 

 32 

Todavia, neste ponto, outra passagem torna-se importante: a da ação ao personagem. 

Segundo Ricoeur, o personagem é aquele que faz a ação da narrativa e, portanto, sua 

categoria é também narrativa e seu papel depende mais da inteligência narrativa à intriga, 

propriamente dita. Em última instância, o personagem é, ele próprio, a intriga. Ora, 

podemos falar em Ricoeur de dois processos da intriga: o da ação e o do personagem.  

Apesar de tudo, de um ponto de vista paradigmático, as perguntas quem?, o 
quê?, como? etc. podem designar os termos discretos da rede conceitual da 
ação. Mas, de um ponto de vista sintagmático, as respostas a essas questões 
formam uma cadeia que não é outra que não o encadeamento da narrativa. 
Relatar é dizer quem fez o que, por que e como, mostrando no tempo a 
conexão entre esses pontos de vista. Igualmente, apesar de tudo, podemos 
descrever separadamente os predicados psíquicos tomados fora da atribuição 
a uma pessoa (o que é a própria condição da descrição do “psíquico”). Mas é 
na narrativa que se recompõe a atribuição. Do mesmo modo, a articulação 
entre intriga e personagem permite encarar uma investigação virtualmente 
infinita no plano da atribuição a alguém. As duas investigações confundem-
se no duplo processo de identificação da intriga e do personagem. 
(RICOEUR, 1991a, p. 174-175).  

Da correlação entre ação e personagem da narrativa, surge uma dialética interna do 

personagem, marcada pela dialética entre concordância e discordância desenvolvida pela 

intriga da ação. É por isso que a identidade narrativa não esgota a “ipseidade do sujeito, seja 

este um indivíduo particular ou uma comunidade de indivíduos” (RICOEUR, 1994c, p. 

428). Sua função mediadora – exercida entre os polos da mesmidade e da ipseidade – é 

confirmada pelas “variações imaginativas às quais a narrativa submete esta identidade” 

(RICOEUR, 1991a, p. 176). Essa possibilidade decorre do ato de leitura, que Ricoeur 

chama de momento de missão:  

É então que a leitura se torna uma provocação a ser e agir de modo diferente. 
De qualquer forma, a missão só se transforma em ação por uma decisão que 
faz com que cada qual diga: Este aqui sou eu! A partir daí, a identidade 
narrativa só equivale a uma verdadeira ipseidade em virtude desse momento 
derrisório, que faz da responsabilidade ética o fator de ipseidade. 
(RICOEUR, 1994c, p. 428).  

Na discussão sobre o que de fato está em jogo na identidade narrativa, contatamos dois 

movimentos complementares. O primeiro refere-se à distinção entre mesmidade e ipseidade. 

O segundo refere-se à dialética entre a mesmidade e a ipseidade, donde se origina o processo 

de intersubjetividade.  
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A intersubjetividade no pensamento de Ricoeur significa que a ideia de sujeito 

corresponde a um movimento sobre si mesmo, “que percorrendo seus atos, experiências e 

objetivações, é capaz de se retomar reflexivamente, de se apropriar de sua identidade” (PIVA, 

1999, p. 206). 10 Entretanto, somente pode ter consciência do si, subjetivamente, para 

responder “eis-me aqui” se tiver implicações com o “mesmo” que, por sua vez, possui dupla 

significação: o idem e o ipse. É nesse ponto que surge a correlação entre idem e ipse que tem 

o sentido de uma implicação, de uma alteridade constitutiva da própria ipseidade, por 

intermédio de três dialéticas da hermenêutica do si: “o ‘desvio da reflexão pela análise’ ou 

dialética da reflexão e da análise, a dialética da ipseidade e da mesmidade e a dialética da 

ipseidade e da alteridade” (PIVA, 1999, p. 206). Nessa perspectiva, uma questão decisiva para 

Ricoeur é a da constituição dialógica, pois, “o si só constitui sua identidade numa estrutura 

relacional que faz prevalecer a dimensão dialógica sobre a dimensão monológica” 

(RICOEUR, 1995, p. 14).  

A intersubjetividade é o processo de constituição da ipseidade ou da identidade 

pessoal e irrepetível do sujeito em total e irrestrita simultaneidade com a constituição da 

alteridade. Há aqui uma aplicação mútua entre ipseidade e alteridade.  

Ricoeur reconstrói, no nível fenomenológico e ontológico, a dialética entre 
ipseidade e alteridade do outrem de forma cruzada e não unilateral, isto é, 
cruzando o movimento da ipseidade para a alteridade e o da alteridade para 
a ipseidade [...]. Esta dialética só pode ser pensada a partir da dialética 
anterior entre mesmidade e ipseidade, a partir das duas significações do 
sujeito. Esta nova dialética vai possibilitar uma significação mais rica da 
identidade do sujeito: a identidade é entendida, ao mesmo tempo, como 
capacidade de autodesignar-se como sujeito falante até a capacidade de ser 
responsável moralmente de seus atos, e como identidade dada pela 
destinação à responsabilidade pelo outro. Pensar a dialética entre ipseidade e 
alteridade é pensar dialeticamente a destinação à responsabilidade pelo outro 
e o poder de autodesignação do sujeito (PIVA, 1999, p. 229).  

1. 3. 3. Identidade narrativa: conhecimento de si e transformação 

Gentil afirma que a identidade narrativa é o imbricamento entre conhecimento de si e 

transformação. Segundo ele:  

A formulação desse conceito nas conclusões de TR permite a Ricoeur 
retornar à questão básica do cogito na tradição da filosofia reflexiva que 
constitui uma das raízes de sua filosofia – e propor uma compreensão mais 

                                                 
10 Para Ricoeur, o sujeito é sempre um “sujeito capaz”, e como tal, sua realização somente pode ser alcançada no nível 
da intersubjetividade e da política.  
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detalhada do modo como esse cogito é “ferido”, inserido no mundo e na 
história, sujeito de ação, linguagem e valores, sujeito que se transforma ao 
longo do tempo (GENTIL, 2004, p. 234-235).  

Na esteira da identidade narrativa se estabelece também a pergunta pelo ser e pelo 

sujeito. Em Ricoeur, essa percepção do ser pessoal ou comunitário se transforma 

paulatinamente na dimensão do tempo. Gentil, ao perguntar-se: “Como pensar a identidade de 

um sujeito que age no mundo [...], que muda e permanece o mesmo ao longo do tempo?”, 

sugere como resposta:  

Um sujeito que se reconhece e é reconhecido como sendo o mesmo, apesar 
das transformações de si e do mundo [...], um sujeito que faz uso de uma 
linguagem, identificando-se através dela e identificando com ela seus 
sentimentos, desejos e percepções, nomeando-as. Também nomeia esse 
mundo ao redor de si, este mundo no qual se encontra instalado, 
estabelecendo relações significativas com ele através da linguagem e da 
ação, estabelecendo relações significativas também com seus diferentes 
semelhantes, semelhantes tão diferentes [...]. Um sujeito que tem uma 
história e que participa de uma história, um sujeito que se lembra e que se 
esquece do seu passado [...] De modo semelhante, também encontra-se este 
sujeito inserido numa rede linguística, se assim podemos dizer: faz parte de 
uma comunidade linguística, uma comunidade que compartilha uma 
linguagem, uma linguagem que ele vai usar para nomear e compreender a si 
mesmo e ao mundo. (GENTIL, 2004, p. 235-237).  

É nesse mundo de reconhecimento que se dá a construção da identidade narrativa. 

Com este conceito, Ricoeur procura resolver a aporia relativa ao sujeito, como segue:  

Dizer a identidade de um indivíduo ou de uma comunidade é responder à 
questão: Quem fez tal ação? Quem é o seu agente, o seu autor? Essa questão 
é primeiramente respondida nomeando-se alguém, isto é, designando-o por 
um nome próprio. Mas qual é o suporte da permanência do nome próprio? 
Que justifica que se considere o sujeito da ação, assim designado por seu 
nome, como o mesmo ao longo de toda uma vida, que se estende do 
nascimento à morte? A resposta só pode ser narrativa. (RICOEUR, 1994c, p. 
424) 

Para Ricoeur, a narrativa no tempo é como uma ponte lançada “sobre a brecha que a 

especulação não cessa de abrir entre o tempo fenomenológico e o tempo cosmológico” 

(RICOEUR, 1994c, p. 421). A sua temática sobre a identidade narrativa parte do contraste 

entre tempo histórico reinscrito sobre o tempo cósmico e um tempo entregue às variações da 

ficção. Para resolver esse contraste aporético, ele aponta: “O frágil rebento oriundo da união 

da história e da ficção é a atribuição a um indivíduo ou a uma comunidade de uma 

identidade específica que podemos chamar de identidade narrativa” (RICOEUR, 1994c, p. 
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424). Ao falar da aplicabilidade da noção de identidade narrativa, Ricoeur fala da sua 

fecundidade:  

A noção de identidade narrativa mostra ainda a sua fecundidade no fato de 
que ela se aplica tanto à comunidade quanto ao indivíduo. Podemos falar da 
ipseidade de uma comunidade, como acabamos de falar da de um sujeito 
individual; indivíduo e comunidade constituem-se em sua identidade ao 
receberem tais narrativas, que se torna para um e outro a sua história efetiva. 
(RICOEUR, 1994c, p. 425).  

Como exemplo, o próprio Ricoeur aponta: “A comunidade histórica que se chama o 

povo judeu tirou sua identidade da recepção mesma dos textos que ela produziu” 

(RICOEUR, 1994c, p. 425). Ora, é extremamente oportuna essa citação de Ricoeur porque 

ela nos aproxima radicalmente da leitura que estamos propondo para a identidade religiosa 

dos brasileiros. Esta identidade é, assim, decorrente também dos textos que o próprio povo 

brasileiro produziu em seu “fazimento”. Mesmo diante da constatação de que “a 

constituição da identidade narrativa ilustra muito bem o jogo cruzado da história e da 

narrativa na refiguração do tempo, que é ele próprio indissoluvelmente tempo 

fenomenológico e tempo cosmológico” (RICOEUR, 1994c, p. 427), ficam frisados os 

limites da identidade narrativa. O primeiro limite refere-se ao fato de que a identidade 

narrativa não é estável e sem falhas.  

Nesse aspecto, poder-se-ia dizer que, na troca de papéis entre a história e a 
ficção, a componente histórica da narrativa sobre si mesmo puxa esta última 
para o lado de uma crônica submetida às mesmas verificações documentárias 
que qualquer outra narração histórica, ao passo que a componente ficcional a 
puxa para os lados das variações imaginativas que desestabilizam a 
identidade narrativa (RICOEUR, 1994c, p. 428).  

No choque da narrativa histórica com a narrativa de ficção, ambas configuradas no 

tempo, há a produção narrativa no campo do discurso. Juntamente com a metáfora, essas duas 

provocam efeitos de sentido referentes ao fenômeno central de inovação semântica. Sobre este 

aspecto Ricoeur expressa:  

Com a metáfora, a inovação consiste na produção de uma nova pertinência 
semântica, por meio de uma atribuição impertinente [...]. A metáfora 
permanece viva tanto tempo quanto percebemos, através da nova pertinência 
semântica – e de certo modo na sua espessura –, a resistência das palavras no 
seu emprego usual e, assim também, sua incompatibilidade no nível de uma 
interpretação literal da fase. (RICOEUR, 1994c, p. 9).  
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Em A Metáfora Viva, Ricoeur desenvolve uma discussão fenomenológica sobre essa 

entidade linguística nos seguintes termos:  

A retórica da metáfora toma a palavra como unidade de referência. A 
metáfora, em consequência, é classificada entre as figuras de discurso em 
uma única palavra e definida como tropo por semelhança. Enquanto figura, 
consiste em deslocamento e em uma ampliação do sentido das palavras; sua 
explicação deriva de uma teoria da substituição (RICOEUR, 2000, p. 9).  

Entretanto, Ricoeur vai dar à retórica da metáfora um tratamento hermenêutico. Isso 

significa que:  

A passagem ao ponto de vista hermenêutico corresponde à mudança de nível 
que conduz da frase ao discurso propriamente dito (poema, narração, ensaio, 
etc.). Uma nova problemática emerge na ligação com esse novo ponto de 
vista: ela não se refere mais à forma da metáfora como figura do discurso 
focalizado sobre a palavra, nem mesmo somente ao sentido da metáfora 
como instauração de uma nova pertinência semântica, mas à referência do 
enunciado metafórico enquanto poder de “redescrever” a realidade. Essa 
transição da semântica à hermenêutica encontra sua justificação mais 
fundamental na conexão em todo o discurso entre o sentido, que é a 
organização interna, e a referência, que é o seu poder de referir-se a uma 
realidade fora da linguagem. A metáfora apresenta-se, então, como uma 
estratégia de discurso que, ao preservar e desenvolver a potência criadora da 
linguagem, preserva e desenvolve o poder heurístico desdobrado pela ficção 
(RICOEUR, 2000, p. 13).  

Neste ponto, ocorre uma aproximação entre metáfora e narrativa, pois, para Ricoeur, 

“a metáfora é o processo retórico pelo qual o discurso libera o poder que algumas ficções têm 

de redescrever a realidade” (RICOEUR, 2000, p. 14). Já no que se refere à narrativa, “a 

inovação semântica consiste na invenção de uma intriga que é, ela também, uma obra de 

síntese: virtude de intriga, objetivos, causas, acasos, são reunidas sob a unidade temporal de 

uma ação total e completa” (RICOEUR, 1994c, p. 9-10).  

 Tanto a metáfora como a narrativa são campos ligados à existência humana e 

favorecem a busca por sentido no mundo, bem como a origem de possibilidades sistêmicas 

para a compreensão de elementos que surgem das ações humanas. Ao que Ricoeur corrobora:  

Em consequência, quando se trata de metáfora ou de intriga, explicar mais é 
compreender melhor. Compreender, no primeiro caso, é apreender o 
dinamismo em virtude do qual um enunciado metafórico, uma nova 
pertinência semântica, tal como esta aparece na e para uma leitura literal da 
frase. Compreender, no segundo caso, é apreender a operação que unifica 
numa ação inteira e completa a diversidade constituída pelas circunstâncias, 
os objetos e os meios, as iniciativas e as interações, as mudanças de sorte e 
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todas as consequências não desejadas surgidas da ação humana (RICOEUR, 
1994c, p. 10-11)11. 

 No encontro da narrativa com a metáfora, bem como na constituição de sentido em si, 

iniciamos uma discussão que indica a metáfora da bricolagem como elemento de redescrição 

da identidade religiosa dos brasileiros.  

 

1. 4. Da identidade narrativa à metáfora da bricolagem 

 A passagem da identidade narrativa para a metáfora da bricolagem não se dá de forma 

aleatória. Mediante o percurso de análise da identidade narrativa chegamos à constatação de 

que o movimento dialético da identidade narrativa pode ser descrito na metáfora da 

bricolagem, pois a metáfora possui o poder de redescrever continuamente a realidade.  

Em nossa concepção, a metáfora da “bricolagem” é uma das expressões que melhor 

caracteriza a identidade religiosa dos brasileiros. Nossa abordagem incipiente em relação a 

essa metáfora considera-a uma noção fluída a respeito de um fenômeno real e reconhecível. 

De fato, o mercado de bens simbólicos e religiosos fez surgir no campo das Ciências da 

Religião diversas possibilidades interpretativas para o fenômeno do trânsito religioso, muito 

em voga na atualidade. Esse processo é fruto da crise paradoxal da modernidade secularizada 

que acaba gerando um movimento generalizado de “individualização e de subjetivação das 

crenças religiosas nas quais se inscreve a incorporação crescente da vida religiosa individual e 

coletiva na cultura moderna do indivíduo. A referência, tão comum aos sociólogos da 

modernidade religiosa, sobre a ‘bricolage’ contemporânea do crer religioso, visa 

precisamente, dar conta desse movimento” (HERVIEU-LÉGER, 1996, p. 21, tradução nossa).  

A dificuldade em se ter uma definição mais específica sobre o fenômeno religioso 

leva pesquisadores das ciências sociais e humanas à busca de metáforas, as mais diversas, 

com vistas à melhor percepção. Metáforas como hibridismo, mosaico e caleidoscópio são 

frequentemente utilizadas. De fato, toda metáfora nasce e favorece a redescrição interpretativa 

e imaginativa do fenômeno. Entretanto, fizemos uma clara opção pela metáfora da 

“bricolagem”, pois a “bricolagem” é a expressão que caracteriza um processo concluído, mas 

                                                 
11 Essa citação corrobora com nossa busca por compreender melhor a diversidade narrativa presente na constituição 
religiosa do Brasil.  
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aberto a novas inserções.12 Nossa incursão ao termo parte inicialmente do dicionário francês, 

no qual bricolagem pode ser definida como:  

Bricolage – 1. Ação, hábito de bricolar – trabalho de bricolar. 2. Reparação 
ou trabalho manual efetuado aproximativamente. Trabalho de amador, pouco 
consciente. É uma bricolagem. Trabalho em que a técnica é improvisada, 
adaptada aos materiais e às circunstâncias.  

Bricole – 1. Velha catapulta das carruagens (1578). Correia de armadura que 
é fixada no tronco do cavalo; sustentação de portão. 2. Pequeno acessório, 
objeto de pequeno volume, coisa insignificante. 3. Atividade insignificante, 
sem importância.  

Bricoler – 1. Ricochetear; ziguezaguear; desviar. Ganhar a vida fazendo 
toda sorte de pequenas tarefas. Se render aos trabalhos manuais (consertos, 
reparações, etc.). 2. Instalar, organizar, consertar de forma amadora e 
engenhosa – reparar de forma boa ou ruim, de forma provisória. Melhorar, 
aperfeiçoar. Consertar para falsificar.  

Bricoleur, euse – Pessoa que gosta de bricolar, se dispõe a pequenos 
trabalhos de reparação, de consertos (ROBERT, 2009, p. 300, tradução 
nossa).  

Estas definições não somente nos ajudam em nossa reflexão sobre essa metáfora, 

como também, ampliam nossos marcos-categoriais com vias ao melhor aprofundamento do 

termo. De fato, as referências oriundas do vernáculo francês em muito corroboram com a 

nossa pesquisa.  

Com vias à ampliação de nosso termo, é em Lévi-Strauss que o tema da bricolagem 

adquire um significado mais pulsante. Segundo este autor, “bricolage” tem o sentido de um 

trabalho cuja técnica é improvisada, adaptada ao material e às circunstâncias, estruturando 

uma cultura. Em O Pensamento Selvagem, Lévi-Strauss sugere que bricolagem sempre evoca 

um movimento incidente no plano técnico, que distingue a reflexão mítica do plano científico 

e intelectual. Ora, a reflexão mítica se apoia no signo, enquanto que o plano científico se 

baseia em conceitos. Ele observa também que as criações da bricolagem se reduzem sempre a 

um arranjo novo de elementos fragmentários que podem gerar resultados brilhantes e 

imprevisíveis (LÉVI-STRAUSS, 1962, p. 26-47). Tadvald aponta sobre essa questão que para 

Lévi-Strauss:  

                                                 
12 No ambiente francês, no momento de acabamento da obra ou na elaboração de pequenos consertos, diz-se estar 
fazendo a bricolagem. De fato existem lojas, sites e literatura específicos destinados a instrumentalizar todas as pessoas 
quanto a esse processo. Assim, todos os procedimentos relativos à mudança, acabamento, manutenção e decoração da 
casa, inclusive a famosa “gambiarra”, tem na expressão bricolagem o campo de atuação.  
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O bricoleur consiste em um “enjambrador”, uma pessoa capaz de reunir 
pedaços diversos e com funções a priori diferentes e transformar a reunião 
destas peças em algo com sentido a posteriori. O bricoleur é capaz de 
realizar sempre um arranjo novo com os mesmos materiais, repetidamente. 
Ele pode reunir peças de algo, reconstruindo ou, com estas mesmas peças, 
pode criar algo inteiramente novo. A noção de bricolagem parece ser 
bastante fortuita para entender o pensamento lévi-straussiano com relação à 
construção dos mitos, por exemplo, em que muitos de seus termos são, 
invariavelmente, constituídos de sobras e pedaços que, uma vez reunidos, 
possuem sentido. No caso da bricolagem, seu agente, o bricoleur, trata-se de 
um reciclador para movimentos artísticos. A partir de tendências de arte 
existentes, ele é capaz de arranjar fragmentos de tal sorte que pode criar algo 
inteiramente novo, ainda que dentro de um número de possibilidades finito 
(TADVALD, 2007, p. 40).  

Na mesma linha de raciocínio, Kincholoe e Berry abordam a bricolagem com amplas 

aproximações ao pensamento de Lévi-Strauss, embora mais restritos ao campo da pesquisa 

metodológica. A perspectiva destes autores é interessante e passível do estabelecimento de 

ligações com nosso objeto de estudo. Os autores afirmam que:  

A palavra francesa bricoleur descreve um faz-tudo que lança mão das 
ferramentas disponíveis para realizar uma tarefa. Algumas conotações do 
termo envolvem a malandragem e a esperteza, e lembram os ardis de 
Hermes, especialmente sua ambiguidade com relação às mensagens dos 
deuses. [...]. A bricolagem pode sugerir os elementos inventivos e 
imaginativos da apresentação de toda pesquisa formal (KINCHOLOE & 
BERRY, 2007, p. 15).  

Kincholoe e Berry fazem uma aproximação entre bricolagem e hermenêutica. Para 

eles, a hermenêutica, debruçada no ato de interpretação, entende que qualquer abordagem não 

pode prescindir de cinco elementos: a. A conexão do objeto de investigação aos muitos 

contextos em que ele está inserido; b. A apreciação do relacionamento entre pesquisador e o 

que está sendo pesquisado; c. a conexão entre a produção de sentido e a experiência humana; 

d. o uso de formas textuais de análise ao mesmo tempo em que não se perde de vista que os 

seres humanos vivem e respiram e são, via de regra, as entidades em torno das quais e com as 

quais o sentido está sendo produzido; e. a construção de uma ponte entre essas formas de 

visão e ação informada (KINCHOLOE & BERRY, 2007, p. 102). Busca-se aqui a mediação 

entre o estruturalismo de Lévi-Strauss e o procedimento hermenêutico.  

Outra perspectiva interessante na compreensão da bricolagem se encontra em 

Claude-Javeau. Tentando responder a questão: “como fazemos para viver juntos?” este autor 

francês analisa as formas de vivências sociais e encontra na bricolagem a melhor metáfora à 
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pergunta. Segundo ele: “Esta plasticidade da espécie humana, pelo melhor ou pelo pior, 

comanda necessariamente a bricolagem” (CLAUDE JAVEAU, 2004, p. 8). Em outras 

palavras:  

A ordem do social, que não é nada igual à ordem no sentido técnico do 
termo, foi o produto de um incessante trabalho de ensaios e de erros, 
conduzida por atores possuidores de estoques incompletos de conhecimento, 
mal informados sobre as verdadeiras intenções de seus parceiros, mesmo os 
mais íntimos [...] e incapazes de mensurar e de predizer corretamente o 
alcance dos seus atos. (CLAUDE JAVEAU, 2004, p. 225, tradução nossa) 

Portanto, essa ordem do social, vivenciada por seres humanos paradoxais em 

situações feitas e que se fazem continuamente, sugere-nos, no campo das religiões, o processo 

de conjunção da identidade narrativa. Segundo essa lógica, o percurso escolhido por Lévi-

Strauss de dar às Ciências Sociais o mesmo grau de rigor das Ciências Exatas, mesmo 

considerando a bricolagem, é passível de críticas.  

Em um pequeno texto de 1968, Ricoeur vai debater a bricolagem no conjunto da sua 

crítica ao estruturalismo de Lévi-Strauss. Ricoeur qualifica O Pensamento Selvagem como um 

brilhante trabalho do estruturalismo linguístico e busca opor mito a símbolo, pois para ele, o 

símbolo é maior do que o mito.  

Segundo sua argumentação, o símbolo está mais preocupado em preservar a riqueza 

e desenvolver esta riqueza de sentidos: carregadas pelos símbolos vivos das artes, pelos 

sonhos coletivos da humanidade, pelos mitos e pelas religiões. Ricoeur entende o símbolo na 

perspectiva das grandes expressões ricas em sentidos, carregadas de vários sentidos, que 

nunca se fecham, mas se encontram vivas na experiência existencial. Por isso, o símbolo dá a 

pensar: ele dá a dizer, dá a falar, indefinidamente; ele suscita um trabalho sem fim de 

interpretação (RICOEUR, 1964, p. 82).  

De qualquer forma, Ricoeur considera que o método estrutural é uma excelente 

aproximação ao problema do mito, mas, talvez, não acolha profundamente o símbolo e suas 

polissemias. Por essa razão, Ricoeur subordina o mito ao símbolo, pois o símbolo, como 

guardião da memória, é já uma forma racionalizada do mito a um nível de racionalidade que 

não é, evidentemente, segundo a ciência, mais que exprime já um esforço na percepção do 

poder do símbolo, de organizá-lo por um método que é essencialmente a narrativa 

(RICOEUR, 1964, p. 82). Em outras palavras, o mito é menos que o símbolo.  
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O ponto de partida da exposição de Ricoeur é a crítica ao estruturalismo e à 

linguística. Para ele, o estruturalismo é uma reação extremamente viva e extremamente sã 

contra a gramática histórica e, de uma forma geral, contra o historicismo (RICOEUR, 1964, p. 

82). Para o estruturalismo, a linguagem não é simplesmente o veículo da cultura, mas o 

protótipo de todas as organizações. Esse é, segundo Ricoeur, o postulado fundamental do 

estruturalismo (RICOEUR, 1964, p. 82).  

A bricolagem em Lévi-Strauss é uma espécie de jogo entre oposição e correlações. Ao 

considerar o estruturalismo e questionar a perspectiva da bricolagem, pelo menos tal como 

Lévi-Strauss a apresenta, Ricoeur – pensando por si – afirma que a pretensão de conhecer 

qualquer coisa de onde ela vem ou mesmo o conhecimento original é uma pretensão ilusória. 

Para ele, a obra de Lévi-Strauss consiste, essencialmente, em generalizar o modelo linguístico 

desenvolvido por Roman Jakobson.  

Na lógica de Lévi-Strauss, existe um funcionamento similar ao da linguagem. Sendo 

assim, o sistema de parentesco e das relações de casamento é entendido como uma 

comunicação. Essa comunicação não é universal, mas uma espécie de paradigma para a 

percepção da significação (RICOEUR, 1964, p. 96). De fato, para Lévi-Strauss as regras de 

parentesco surgem da linguagem, ou seja, da operação conjunta destinada a assegurar aos 

indivíduos e grupos certo tipo de comunicação. O que interessa a Lévi-Strauss é que os 

sistemas de parentescos e suas formas de organização dos casamentos nos grupos são a 

primeira analogia vigorosa dos sistemas estudados na Austrália e na América do Sul com as 

estruturas linguísticas.  

O problema mais específico na crítica de Ricoeur ao desenvolvimento da análise de 

Lévi-Strauss consiste no fato de este desconsiderou a história ao elaborar seu método de 

compreensão dos sistemas. Ele funciona porque se encontra no arcabouço da linguística e se 

aplica a uma situação que não é uma situação da linguagem, a saber, o casamento. Entretanto, 

para Lévi-Strauss, o casamento, por manter uma relação de comunicação, pode ser assimilado 

pela dimensão da linguagem.  

Todo esse percurso, como Ricoeur enfatiza, é abstrato, pois separa a língua da palavra, 

salvaguardando as relações em detrimento da riqueza da vida. Ricoeur atenta-se também para 

o fato de que no estruturalismo de Lévi-Strauss está presente uma formulação matemática – 

não marcada pelo número ou pela noção de medida – figurada na ideia de organização e pelos 

conjuntos que consistem em agrupar objetos e detritos. No fazer segundo o estruturalismo, a 
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comunicação é bem assim como a linguagem, não simplesmente um veículo da cultura, mas o 

protótipo de todas as organizações.  

Segundo o filósofo francês, o método estruturalista é abstrato e elimina o cerne do 

problema para não reter os valores considerados como um jogo de combinações. A questão de 

fundo, principalmente a que critica a lógica estruturalista, reside no procedimento 

metodológico que exclui a história como um instrumento de transmissão de sentido. Ao fazer 

essa consideração, este autor passa a analisar o termo bricolagem segundo Lévi-Strauss e 

argumenta:  

Se opomos o bricoleur ao engenheiro, este é alguém que trabalha com um 
material que foi fabricado deliberadamente, portanto onde ao menos são 
perfeitamente ajustados ao projeto, ao programa. Simultaneamente, o bricoleur é 
um senhor que fixa uma estatueta numa prateleira, por exemplo, que não tinha 
sido feita para isso. Por consequência, ele terá, digamos, numa linguagem 
estruturalista, que operar sobre um repertório limitado e heteróclito, 
desenvolvendo um papel de mensagem pré-transmitida e que vai operar no 
trabalho do bricoleur como uma pré-contrainte. Em outras palavras, significa 
dizer que o bricoleur trabalha com o que dá. De igual modo, é o que quer dizer 
quando se constrói com resíduos de construção, com os detritos de um palácio 
que foi construído por detritos. E é essa a contingência de instrumentalidade 
disponível a um momento dado. O bricoleur opera com os signos já usados que 
desenvolvem o papel de pré-contraintes na consideração das reorganizações 
novas (RICOEUR, 1964, p. 92).  

 Para Ricoeur, no arcabouço da linguagem do estruturalismo, o mito representa uma 

coleção de resíduos das obras humanas que sugerem as culturas. O pensamento mítico é a 

estrutura com os resíduos ou os detritos dos eventos. Sendo assim, o mito encontra-se como o 

campo de batalha desta luta da estrutura e dos eventos. A estrutura representa o elemento de 

ordem, a resistência de ordem, e o evento é a desordem destruidora. Ricoeur se opõe a essa 

ideia de bricolagem, pois para ele a riqueza simbólica não pode nunca repousar numa 

estrutura ou na organização de um momento dado. Há um excesso, uma argumentação de 

sentidos que poderá engendrar uma história. Para ele, é fundamental considerar a 

interpretação histórica do histórico. Essa é a primeira ação seminal sobre a nossa 

compreensão simbólica, ou seja, sobre nossa inteligência simbólica:  

O que é surpreendente é que esses símbolos não esgotam o seu significado 
em arranjos homólogos de arranjos sociais, mas, sobretudo, se prestam a 
uma reutilização permanente. Mas me argumentarão: reutilização, isto é 
bricolage! Não, acho que a diferença é considerável. A bricolage opera com 
detritos; na bricolage, é a estrutura que poupa o evento, ela representa uma 
inércia. Em vez disso, a reutilização dos símbolos, especialmente os 
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símbolos bíblicos na nossa era cultural repousa sobre uma riqueza semântica, 
sobre um montante de significados que se abrem a novas reinterpretações. 
(RICOEUR, 1964, p. 93) 

Essa ação de reutilização tem a ver com a reutilização de um elemento arquitetural que 

estava presente em uma obra anterior, sugerindo assim, a reinterpretação. Ricoeur apoia sua 

argumentação na tradição bíblica que, sendo revisitada e interpretada, sempre sugere novas 

percepções ao ambiente cultural no qual se vive em dado momento.  

Ao estabelecer sua crítica ao estruturalismo, o pesquisador vê-se também obrigado a 

criticar a noção de bricolagem tal como apontada por Lévi-Strauss. Entretanto, em nossa 

concepção, a metáfora da bricolagem cabe perfeitamente no arcabouço da filosofia 

ricoeuriana. Logicamente, ao apontarmos essa aproximação da metáfora ao pensamento de 

Ricoeur, a distinguimos da noção apresentada por Lévi-Strauss, pois segundo nosso olhar, a 

metáfora da bricolagem compreende o movimento dialético de continuidades tal como 

Ricoeur nos apresenta.  

 Esse mesmo movimento, de aberturas com fechamentos parciais num movimento de 

reutilização a novas aberturas é perfeitamente compreensível em Ricoeur e é justamente, 

nesse ponto, que reside nossa acepção à metáfora da bricolagem para melhor entendimento da 

identidade religiosa dos brasileiros. Mais do que isso, para nós, a sinalização de uma 

metáfora da bricolagem tem a ver com o movimento dialético sempre evidente na identidade 

narrativa, sempre aberta à interpretação e compreensão, revisão e intersecções contínuas.  

 

1. 5. A identidade narrativa conjugada à memória e ao símbolo 

Importa-nos afirmar que nossa fundamentação sobre a identidade narrativa considera 

em segundo plano, mas nem por isso menos importante, dois modos mediadores que 

corroboram com nossa abordagem. Trata-se da memória como matriz da história e guardiã do 

passado e o símbolo como guardião da memória. Esses dois elementos, em nossa concepção, 

auxiliam na ampliação de nossas argumentações sobre a identidade religiosa dos brasileiros.  
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1. 5. 1. A fenomenologia da memória 

Ricoeur busca uma aprofundada percepção do que realmente é a memória como coisa 

em si. Para ele o tema da memória possui polaridades singulares e apresenta os elementos que 

favorecem a compreensão fenomenológica. São três as polaridades: a dupla hábito/memória; a 

evocação/ busca; e reflexividade/ mundanidade (RICOEUR, 2007, p. 43-54).13 

A construção de sentido em uma determinada cultura se dá por intermédio da 

reflexividade que confronta a lógica histórica e a decorrente elaboração narrativa. Esse nosso 

argumento evoca, novamente, o conceito de intersubjetividade. É nela que encontramos as 

reflexividades declarativas dos grupos sociais que arquivam memórias. Há aqui, o sentido de 

dupla percepção da memória, pois a mesma não pode ser somente uma recordação passiva do 

eu, mas fundamentalmente, uma recordação de um todo que envolve outros, corpos e mundos 

segundo a lógica: eu sou eu com os outros. Nas palavras de Ricoeur:  

Lembro-me de ter gozado e sofrido em minha carne, neste ou naquele 
período de minha vida passada; lembro-me de ter, por muito tempo morado 
naquela casa daquela cidade, de ter viajado para aquela parte do mundo, e é 
daqui que eu evoco todos esses lás onde eu estava. Lembro-me da extensão 
daquela paisagem marinha que me dava o sentimento da imensidão do 
mundo. E, quando da visita àquele sítio arqueológico, eu evocava o mundo 
cultural desaparecido ao qual aquelas ruínas remetiam tristemente. Como a 
testemunha numa investigação policial, posso dizer sobre tais lugares que 
“eu estava lá” (RICOEUR, 2007, p. 57).  

                                                 
13 A primeira é constituída pela dupla hábito/memória. Sobre essa primeira polaridade, Ricoeur segue os “conselhos 
da experiência menos carregada de pressuposições metafísicas para a qual hábito e memória constituem dois polos de 
uma série contínua de fenômenos mnemônicos. O que faz a unidade desse espectro é a comunidade da relação com o 
tempo”. Ora, tanto o hábito como a memória pressupõem experiências anteriormente adquiridas, embora a perspectiva 
do hábito tenha mais a ver com a vivência presente e o que se angariou para as ações nesse tempo. A segunda refere-
se à evocação/ busca. A evocação deve ser entendida aqui como o aparecimento atual de uma lembrança. Para 
Ricoeur, o esforço de busca ou de “recordação pode ter sucesso ou fracasso. A recordação bem-sucedida é uma das 
figuras daquilo a que chamaremos de ‘memória feliz’” e pode se configurar nas esferas da recordação laboriosa e da 
recordação instantânea. Esse enfoque de Ricoeur segue a linha de Bergson (em sua obra: L’Energie Spirituelle, p. 932-
938). “podendo a recordação instantânea ser considerada como o grau zero da busca e a recordação laboriosa, como 
sua forma expressa”. Sobre essa segunda polaridade, Ricoeur evidencia sobre a recordação laboriosa: “É de fato o 
esforço da recordação que oferece a melhor ocasião de fazer ‘memória do esquecimento’, para falar por antecipação, 
como Santo Agostinho. A busca da lembrança comprova uma das finalidades principais do ato de memória, a saber, 
lutar contra o esquecimento, arrancar alguns fragmentos de lembrança à “rapacidade” do tempo (Santo Agostinho 
dixit), ao ‘sepultamento’ o esquecimento. Não é somente o caráter penoso do esforço de memória que dá à relação sua 
coloração inquieta, mas o temor de ter esquecido, de esquecer de novo, de esquecer amanhã de cumprir esta ou aquela 
tarefa; porque amanhã será preciso não esquecer... de se lembrar”. A terceira polaridade apresentada por Ricoeur e 
que é sumamente importante para a nossa tese refere-se à que ocorre entre reflexividade/mundanidade:“Não nos 
lembramos somente de nós, vendo, experimentando, aprendendo, mas das situações do mundo, nas quais vimos, 
experimentamos, aprendemos. Tais situações implicam o próprio corpo e o corpo dos outros, o espaço onde se viveu, 
enfim, o horizonte do mundo e dos mundos, sob o qual alguma coisa aconteceu. Entre reflexividade e mundanidade, 
há mesmo uma polaridade na medida em que a reflexividade é um rastro irrecusável da memória em sua fase 
declarativa: alguém diz ‘em seu coração’ que viu, experimentou, aprendeu anteriormente; sob esse aspecto, nada deve 
ser negado sobre o pertencimento da memória à esfera de interioridade”.  
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Falar de memória é falar no presente sobre pessoas, grupos sociais, formações 

culturais e religiosas, vivências e narrativas que se configuraram no passado. O passado fica 

vivo por causa do trabalho da memória no presente. As narrativas, nesse contexto, surgem 

pelo viés da memória, se entrechocam dialeticamente com a história e a ficção e são 

harmonizadas na dinâmica seletiva do esquecimento. O trabalho da memória corrobora com a 

melhor compreensão do sentido narrativo no arcabouço de um determinado povo ou cultura.  

 

1. 5. 1. 1. A lembrança e a imagem 

Para Ricoeur, esse é um ponto crítico de sua fenomenologia da memória. É a 

lembrança uma espécie de imagem? Como explicar a confusão entre uma e outra no plano da 

linguagem? Para resolver a questão, Ricoeur recorre à assertiva de que a “imaginação e a 

memória tinham como traço comum a presença do ausente, e como traço diferencial, de um 

lado, a suspensão de toda posição de realidade e a visão de um irreal, do outro, a posição de 

um real anterior” (RICOEUR, 2007, p. 61). Ocorre assim, uma dissociação entre imaginação 

e memória que agora precisa novamente de confrontação para o plano da epistemologia da 

operação historiográfica sob o título de representação historiadora do passado.  

Com a finalidade de alcançar o seu plano, Ricoeur vai buscar apoio em Husserl e sua 

abordagem sobre as presentificações intuitivas14 que têm a ver com o tempo. Na obra de 

Husserl, lembrança tem a ver com Bild e Phantasie.  

Quando Husserl fala de Bild, ele está pensando nas presentificações que 
descrevem alguma coisa de maneira indireta: retratos, quadros, estátuas, 
fotografias, etc. Aristóteles havia dado início a essa fenomenologia ao 
observar que um quadro, uma pintura podiam ser lidos como imagem 
presente ou como imagem que designa uma coisa irreal do ausente. A 
linguagem cotidiana, muito imprecisa, fala, nesse caso, tanto de imagem 
como de representação; mas, por vezes, ela se torna precisa, ao perguntar o 
que um quadro representa, do que ou de quem ele é a imagem. Poderíamos, 
então traduzir Bild por “déciption” (representação pictórica), tendo como 
modelo o verbo “dépeindre” (representar). Quando fala de Phantasie, 
Husserl está pensando nas fadas, nos anjos, nos diabos das lendas: trata-se 
mesmo de ficção (alguns textos dizem Fiktum). Aliás, Husserl se interessa 
por eles em razão de seus vínculos com a espontaneidade, que é uma 
característica de crença (belief, diz ele muitas vezes, segundo o uso grande 
da tradição inglesa). (RICOUER, 2007, p. 63) 

                                                 
14 A modalidade da presentificação (Vergegenwärtigung) em Husserl se distingue de fantasia e consciência da 
imagem, principalmente pelo caráter de posicionalidade (Positonalität), que à diferença da neutralidade (Neutralität) da 
fantasia, dota a imagem lembrada da referência a um vivido passado. (Cf. SERRA, 2009).  
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A fenomenologia da memória, que inclui o papel da lembrança e da imagem, possui 

também um caráter aporético e paradoxal, marcado pela distinção e pela ramificação. Decorre 

dessa aporia o fato de que a memória e o que subjaz dela se configura no conceito de 

representação. “O ‘lembrado’ apoia-se então no ‘representado’” (RICOUER, 2007, p. 64).  

Ora, se a lembrança é uma imagem nesse sentido, ela comporta uma 
dimensão posicional que a aproxima, desse ponto de vista, da percepção. Em 
outra linguagem, que eu adoto, falaremos do tendo-sido do passado 
lembrado, último referente da lembrança em ato. Passará, então, para o 
primeiro plano, do ponto de vista fenomenológico, a divisão entre o irreal e o 
real (seja ele presente, passado ou futuro). Enquanto imaginação pode jogar 
com entidades fictícias, quando ela não representa o real, mas se exila dele, a 
lembrança coloca as coisas do passado; enquanto o representado tem ainda 
um pé na apresentação enquanto apresentação indireta, a ficção e o fingido 
situam-se radicalmente fora de apresentação (RICOUER, 2007, p. 64).  

 O posicionamento de Ricoeur revela que a memória possui um caráter imaterial e 

representado (cf. RICOUER, 2007, p. 64. E essa é também a percepção bergsoniana, na qual 

ele busca apoio). Esse caráter imaterial se aproxima da ideia de uma lembrança-pura, que por 

sua vez, somente pode existir no âmbito do metafísico, pois a memória que evoca ou busca a 

lembrança somente pode-se configurar em seu trabalho quando traz, de certo modo, a 

lembrança para uma área de presença semelhante ao da percepção (RICOUER, 2007, p. 68). 

Ricoeur aponta:  

Uma fenomenologia da memória não pode ignorar aquilo que acabamos de 
chamar cilada do imaginário, na medida em que essa composição em 
imagens, que se aproxima da função alucinatória da imaginação, constitui 
uma espécie de fraqueza, de descrédito, de perda de confiabilidade para a 
memória [...]. A escrita da história partilha dessa forma das aventuras da 
composição em imagens da lembrança sob a égide da função ostensiva da 
imaginação (RICOUER, 2007, p. 70).  

Nesse ponto, Ricoeur estabelece uma aproximação entre o trabalho da memória e a 

escrita da história. A memória está em contínuo trabalho. Ela é lago borbulhante que não 

cessa a atividade, permitindo-nos um diálogo intersubjetivo. Mesmo com a constatação de 

que existem ciladas do imaginário, as formas alucinatórias, as representações complexas, a 

busca pela confiabilidade da memória e de suas evocações pelo anteriormente visto, ouvido, 

experimentado e aprendido, se torna questão sine qua non para a nossa temática.  
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1. 5. 1. 2. A política da memória 

Ao tratar da política da memória, Ricoeur divisa a abordagem patológica e terapêutica, 

procurando restituir à primeira a sua magnitude e densidade vinculando-a às experiências 

humanas fundamentais. Em seguida, este autor dá lugar às formas de manipulação da memória. É 

nesse nível que ele critica as ideologias nas quais se formam as noções de usos e abusos da 

memória. E finalmente, Ricoeur reserva um ponto de vista mais normativo ético-político no qual 

discute o dever da memória. Em suma, “esse percurso de nível em nível tornar-se-á um percurso 

de figura em figura dos usos e abusos da memória, desde a memória impedida até a memória 

obrigada, passando pela memória manipulada” (RICOUER, 2007, p. 83).  

No primeiro nível salientado, batizado de patológico-terapêutico, Ricoeur fala da 

memória “ferida” ou “enferma”. Se a memória sofreu um trauma, deverá ser tratada como 

pathos. Em diálogo com Freud (“Rememoração, Repetição, Perlaboração15” e “Luto e 

Melancolia”), Ricoeur apresenta os significados do trabalho de memória e seus correlatos – o 

trabalho de luto e o trabalho de lembrança. Nessa empreitada, este autor também se debruça 

sobre o tema da melancolia, que nas ciências ligadas à psicanálise teve um desfecho 

inaceitável, por fazer referência ao poder enigmático e poético, ou seja, a melancolia como o 

resultado do trabalho de luto não considerada somente como “postura declinante da doença, 

mas como postura do gênio que reflete” (RICOUER, 2007, p. 89).  

Pode-se dar mais um passo e sugerir que é no plano da memória coletiva, 
talvez mais ainda do que no da memória individual, que a coincidência entre 
trabalho de luto e trabalho de lembrança adquire seu sentido pleno. O fato de 
se tratar de feridas do amor-próprio nacional justifica que se fale em objeto 
de amor perdido. É sempre com perdas que a memória ferida é obrigada a se 
confrontar. O que ela não sabe realizar é o trabalho que o teste de realidade 
lhe impõe: abandonar os investimentos pelos quais a libido continua 
vinculada a objeto perdido, até que a perda seja definitivamente 
interiorizada. Contudo, cabe enfatizar que essa submissão ao teste de 
realidade, constitutivo do verdadeiro trabalho de luto, também é parte 
integrante do trabalho da lembrança. A sugestão feita acima a respeito das 
trocas de significado entre trabalho da lembrança e trabalho de luto encontra 
aqui sua justificação plena (RICOUER, 2007, p. 93).  

O segundo nível é o prático e tem a ver com a memória manipulada. Partindo de uma 

categoria weberiana, Ricoeur coloca a discussão sobre a memória instrumentalizada no 

cruzamento entre a problemática da memória e da identidade, tanto coletiva como individual. 
                                                 
15 Essa palavra, literalmente traduzida do francês, possui o sentido de remanejamento. Corrobora, ainda, com a ideia de 
trabalho.  
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Dessa forma, “é na problemática da identidade que se deve agora buscar a causa da 

fragilidade da memória assim manipulada” (RICOUER, 2007, p. 94). E Ricoeur argumenta:  

O que faz a fragilidade da identidade? É o caráter puramente presumido, 
alegado, pretenso de identidade. Esse claim, como diriam os ingleses, esse 
Anprusch, como diriam os alemães, aloja-se nas respostas à pergunta 
“quem?”, “que sou eu?”, respostas em “quê?”, da forma: eis o que somos, 
nós. Somos tais, assim e não de outro modo. A fragilidade da identidade 
consiste na fragilidade dessas respostas em que, que pretendem dar a receita 
da identidade proclamada e reclamada. O problema é assim afastado em 
mais um grau, da fragilidade da memória à identidade (RICOUER, 2007, p. 
94).  

Ao constatar a fragilidade da memória, Ricoeur sistematiza suas causas e as setoriza 

de forma tal a ampliar a sua argumentação. Segundo ele, a primeira causa de fragilidade 

refere-se à sua difícil relação com o tempo por demonstrar a necessidade de se utilizar o 

recurso da memória que é também um “componente temporal da identidade, juntamente com 

a avaliação do presente e a projeção do futuro” (RICOUER, 2007, p. 94). Essa dificuldade 

com a relação com o tempo deriva do caráter ambíguo do mesmo, implícita na do idêntico. 

Para resolver essa questão, Ricoeur propõe:  

De fato, o que significa permanecer o mesmo através do tempo? Já enfrentei, 
no passado, esse enigma, para o qual propus distinguir dois sentidos do 
idêntico: o mesmo como idem, same gleich – o mesmo como ipse, self, 
Selbst. Pareceu-me que a manutenção de si no tempo repousa num jogo 
complexo entre mesmidade e ipseidade, se nos permitirem esses 
barbarismos; os aspectos práticos e páticos desse jogo ambíguo são mais 
temíveis que os aspectos conceituais, epistêmicos. (RICOUER, 2007, p. 
94)16 

A segunda causa de fragilidade da identidade se configura no encontro com o outro, 

percebido como ameaça. A ameaça decorre do fato de que o outro, sendo o outro, se 

estabelece como ameaça para a identidade própria, tanto a do nós como a do eu. Para Ricoeur, 

o outro influencia a identidade própria, levando-a a não conseguir suportar as formas de 

vivências do outro. Em suas palavras: “Assim é. São mesmo as humilhações, os ataques reais 

ou imaginários à autoestima, sob os golpes da alteridade mal tolerada, que fazem a relação 

que o mesmo mantém com o outro mudar da acolhida à rejeição, à exclusão” (RICOUER, 

2007, p. 94-95).  

                                                 
16 Toda essa problemática foi abordada pelo autor em O Si-mesmo como um outro. Percebida a primeira causa de 
fragilidade, no caso, a ambiguidade do tempo, é preciso avançar.  
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A terceira causa está ligada à herança da violência fundadora. Sociedades nascem com 

a guerra. “As manipulações da memória, que serão evocadas mais adiante, devem-se à 

intervenção de fator inquietante e multiforme que se intercala entre a reivindicação de 

identidade e as expressões públicas da memória” (RICOUER, 2007, p. 95). Isso tem a ver 

com o fenômeno da ideologia que é ao mesmo tempo dissimulado, pois é sempre o outro que 

atola na ideologia. Ora, esse fenômeno distorce a realidade, legitimando poderes e 

estabelecendo símbolos que dependem, francamente, de uma retórica dos tropos. (RICOUER, 

2007, p. 95). Nesse nível, ainda não se fala de abuso da memória, mas de “coerção silenciosa 

exercida sobre os costumes numa sociedade tradicional” (RICOUER, 2007, p. 96).  

No plano mais profundo, o das mediações simbólicas da ação, a memória é 
incorporada à constituição da identidade por meio da função narrativa. A 
ideologização da memória torna-se possível pelos recursos de variação 
oferecidos pelo trabalho de configuração narrativa. E como os personagens 
da narrativa são postos na trama simultaneamente à história narrada, a 
configuração narrativa contribui para modelar a identidade dos protagonistas 
da ação ao mesmo tempo que os contornos da própria ação (RICOUER, 
2007, p. 98).  

A configuração narrativa contribui para o fechamento da identidade de uma 

comunidade. É nesse ponto que se chega aos usos e abusos da memória, expressão inspirada 

na obra: Os Abusos da Memória de Tzvetan Todorov17, bem como aos aspectos mais basilares 

do que Ricoeur chama de política da memória. Com isso, chegamos ao último nível, batizado 

de ético-político: a memória obrigada. Nesse ponto, Ricoeur pergunta sobre o dever de 

memória e pelo seu papel como guardiã do passado no presente.  

O dever de memória se formula como uma tarefa: ele marca a vontade do 
analisando de contribuir doravante com a empreitada conjunta de análise 
através das armadilhas da transferência. Essa vontade reveste-se até mesmo 
da forma do imperativo, o de deixar os representantes do inconsciente se 
dizerem e assim, tanto quanto possível, “dizer tudo” (RICOUER, 2007, p. 
100).  

É preciso fazer uma distinção entre o trabalho da memória e o dever da memória, 

sendo que este último aspecto é relacionado com os usos e abusos da memória e mesmo o 

trabalho de luto. Decorre daí a ideia de um duplo aspecto do dever, como se impondo de fora 

ao desejo e exercendo uma coerção sentida subjetivamente como obrigação.  

                                                 
17 Tvetzan Todorov é nascido em Sófia, na Bulgária em 1939. Nos anos 60, foi para Paris. Professor e pesquisador do 
Centro de Pesquisa das Artes e da Linguagem e Centro de Linguagens da Escola de Altos Estudos Sociais, ambos em 
Paris.  
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Ora, onde esses dois traços se encontram reunidos, do modo mais 
indiscutível, senão na ideia de justiça, que mencionamos uma primeira vez 
em réplica aos abusos da memória no nível da manipulação? É a justiça que, 
ao extrair das lembranças traumatizantes seu valor exemplar, transforma a 
memória em projeto; e é esse mesmo projeto de justiça que dá ao dever de 
memória a forma de futuro e do imperativo. (RICOUER, 2007, p. 101).  

A justiça é a que, por excelência e por constituição, é voltada para outrem, e, por 

conseguinte, volta-se para si. Dessa forma, o dever de memória é o dever de fazer justiça, pela 

lembrança, a outro que não o si, mas também o si. A verificação de um mito pode e em muito 

trazer informações precisas e preciosas sobre os conflitos existentes entre nichos religiosos e, 

consequentemente, favorecer a recriação memorial do movimento religioso relegado a um 

nível inferior. Mas também,  

É chegado o momento de recorrer a um conceito novo, o de dívida, que é 
importante não confinar ao de culpabilidade. A ideia de dívida é inseparável 
da de herança. Somos devedores de parte do que somos aos que nos 
precederam. O dever de memória não se limita a guardar o rastro material, 
escrito ou outro, dos fatos acabados, mas entretém o sentimento de dever a 
outros, dos quais dizemos mais adiante que não são mais, mas já foram. 
Pagar a dívida, diremos, mas também submeter a herança a inventário. 
(RICOUER, 2007, p. 101).  

Ainda podemos afirmar que é dever da memória mostrar que há uma dívida moral com 

as vítimas.  

Sendo esta a legitimação do dever de memória enquanto dever de justiça, 
como os abusos se enxertam no bom uso? Eles próprios não podem passar de 
abusos no manejo da ideia de justiça. É aqui que certa reivindicação de 
memórias passionais, de memórias feridas, contra o alvo mais amplo e mais 
crítico da história, vem dar à proferição do dever de memória um tom 
cominatório que encontra na exortação a comemorar oportuna ou 
inoportunamente sua expressão mais manifesta. [...]. A questão colocada 
pelo dever de memória excede assim os limites de uma simples 
fenomenologia da memória. Ela excede até os recursos de inteligibilidade de 
uma epistemologia do conhecimento histórico. Finalmente, enquanto 
imperativo de justiça, o dever de memória se inscreve numa problemática 
moral que a presente obra apenas resvala. Uma segunda evocação parcial do 
dever de memória será proposta no âmbito de uma meditação sobre o 
esquecimento, em relação com um eventual direito ao esquecimento. 
Seremos então confrontados com a delicada articulação entre o discurso da 
memória e do esquecimento e da culpabilidade e do perdão. (RICOUER, 
2007, p. 102, 104).  

Essa última assertiva nos põe frente à ideia recorrente em todo o pensamento de 

Ricoeur sobre o desafio do sofrimento. Nas entrelinhas, Ricoeur deixa escapar que o dever da 
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memória visa, numa esfera que vai além da fenomenologia e da epistemologia, propor uma 

ação meditativa em relação aos dramas propostos pela própria existência e, de forma mais 

particularizada, pelo mal moral, executado de forma agressiva pela alteridade no 

entroncamento identitário. Portanto, o trabalho e o dever da memória visam à melhor 

resolução do si num mundo marcado por diversas alteridades. Ao fim, o que se busca é a boa 

harmonização da vida e da história frente aos conflitos inerentes ao mundo. Eis a política da 

memória.  

1. 5. 1. 3. A memória como matriz da história 

É a memória realmente a guardiã dos tempos e dos fatos passados? Para Ricoeur, a 

memória consiste em matriz da história e possui um fator decisivo para a vida e existência 

humana no tempo. A memória se configura como o trabalho necessário para a consciência de 

si no mundo. Assim, é possível afirmar que o dever de memória está no “coração da 

hermenêutica da condição histórica” (RICOEUR, 2007, p. 99).  

O trabalho de memória persegue sempre a trilha do apaziguamento e da boa resolução 

dos conflitos que a precedem. É nesse campo que residem os conflitos mais abrangentes entre 

memória individual, coletiva e histórica. Justamente onde a “memória viva dos sobreviventes 

enfrenta o olhar distanciado e crítico do historiador, para não mencionar o do juiz” 

(RICOEUR, 2007, p. 99). Aqui se presentificam as ambiguidades e as complexidades de 

trabalho da memória. E essa complexidade aumenta, pois para Ricoeur, a memória é a matriz 

da história, “na medida em que ela continua sendo a guardiã da problemática da relação 

representativa do presente com o passado” (RICOEUR, 2007, p. 100). No arcabouço dessa 

discussão sobre memória e história, Ricoeur estabelece um paralelo entre dois 

desenvolvimentos cruzados e concorrentes.  

De um lado, temos a pretensão de dissolver o campo da memória no da 
história graças ao desenvolvimento de uma história da memória, considerada 
como um de seus objetos privilegiados; do outro, temos a resistência da 
memória a tal absorção graças a sua capacidade de se historicizar sob uma 
diversidade de figuras culturais. Uma passagem no limite, inversa da 
precedente, designa-se sob a forma de uma revolta da memória coletiva 
contra o que surge como uma tentativa de dominação sobre seu culto da 
lembrança. (RICOEUR, 2007, p. 397) 

Nessa segunda perspectiva centra-se, de forma mais aguda, o pensamento de Ricoeur. 

Ele estabelece uma crítica à obra de Le Goff, Memória e História, sendo que, para este, a 
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história da memória é tão somente uma história da história, “portanto de um procedimento de 

cunho reflexivo” (RICOEUR, 2007, p. 397). Embora Le Goff dê um destaque à memória, 

para ele, privilegiá-la demais é imergir na onda indomável do tempo, daí sua assertiva pela 

história como monumento. Segundo Ricoeur, é na “esteira da história da memória que ganha 

corpo a tentação de despojar a memória de sua função matricial em relação à história” 

(RICOEUR, 2007, p. 398). Assim argumenta:  

É permitido conceber uma história que se serviria tanto das variações 
imaginativas, dependentes de uma história cultural da memória e do 
esquecimento, como reveladores a respeito de potencialidades mnemônicas 
dissimuladas pelo cotidiano. A esse respeito, poder-se-ia falar de 
“historização da memória”, mas seu benefício deveria ser posto na conta da 
memória. (RICOEUR, 2007, p. 400) 

Assim, ao invés de uma redução da memória como subproduto da história, a 

“historização da memória” se caracteriza no acoplamento de um conceito oriundo da 

periodização da história e figuras determinadas da operação mnemônica ou da memória. Esse 

fenômeno reforça a tese “segundo a qual, a memória se encontra revelada a si mesma, em 

profundidade, pelo movimento da história” (RICOEUR, 2007, p. 401). Está em jogo, nessa 

fase do pensamento ricoeuriano, a correlação entre crise histórica e crise mnemônica, que 

surge mediante acontecimentos efetivamente ocorridos e os relatórios dos mesmos.  

Em suma, narrativas transmitidas, e, por outro lado, porque a literatura 
constitui em laboratório verbal, retórico e poético, de uma inacreditável 
força de elucidação, de discriminação e até mesmo de teorização. O histórico 
contado e o mnemônico experimentado se recruzam na linguagem. 
(RICOEUR, 2007, p. 401) 

Nessa dialética sinuosa que pretende imputar à memória um lugar de destaque, como 

matriz da história, encontramos o conflito aporético entre memória individual, memória 

coletiva e memória histórica, que toca diretamente o esquecimento.  

1. 5. 1. 3. 1. História das representações 

Qual é o conceito de história no pensamento de Ricoeur? Para ele, “a história é uma 

escrita, de uma ponta a outra: dos arquivos aos textos dos historiadores, escritos, publicados, 

dados a ler” (RICOEUR, 2007, p. 247). A história, portanto, é sempre uma representação. 

Sobre a escolha do substantivo representação, Ricoeur declara:  
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Ela se justifica de várias maneiras. Primeiramente, porque marca a 
continuidade de uma mesma problemática da fase explicativa à fase 
escriturária ou literária. [...]. De forma mais radical, a mesma escolha 
terminológica deixa aparecer um elo profundo, não mais entre duas fases da 
operação histórica, mas no plano das relações entre história e memória. [...]. 
À representação mnemônica segue-se no nosso discurso a representação 
histórica. Esta é a razão profunda da escolha do termo “representação” para 
denominar a última fase de nosso percurso epistemológico. Ora, essa 
correlação fundamental impõe ao exame uma modificação terminológica 
decisiva: a representação literária ou escriturária deverá deixar-se soletrar em 
última instância como representância, a variação terminológica proposta 
enfatizando não só o caráter ativo da operação histórica, mas também a 
visada intencional que faz da história a herdeira erudita da memória e da sua 
aporia fundadora. (RICOEUR, 2007, p. 247) 

Quando Ricoeur qualifica a história como história das representações, evidencia 

também o caráter matricial da memória, pois a história dá luz aos discursos transformando-os 

em escrita e registro. Dessa forma, o passado é presentado de novo no documento ou na 

imaginação historiadora segundo a lógica: “a coerência narrativa confere legibilidade e a 

encenação do passado evocado dá a ver” (RICOEUR, 2007, p. 247).  

Em Halbwachs, a aproximação entre memória e história refere-se à especulação ao 

passado. Tanto a aproximação quanto o distanciamento têm a ver com a busca de sentido do si 

pessoal ou comunitário no tempo. A memória “liga-se à lembrança das vivências, e esta só 

existe quando laços afetivos criam o pertencimento ao grupo, e ainda os mantém no presente” 

(RICOEUR, 2007, p. 247). Sobre isso, Félix diz:  

A memória acaba quando se rompem os laços afetivos e sociais de 
identidade, já que seu suporte é o grupo social. É este que permite a 
reconstrução de memórias, pois quem desaparece é o indivíduo e não o 
grupo. Essa dimensão social da memória e da identidade explica também por 
que não podemos considerar identidade como um dado pronto, um produto 
social acabado; ao contrário, a identidade tem que ser percebida, captada e 
construída e em permanente transformação, isto é, enquanto processo. Logo, 
a identidade pressupõe um elo com o passado e com a memória do grupo. 
(FÉLIX, 1998, p. 42) 

Conjugando as noções evidenciadas de Hawlbachs e Félix às de Ricoeur diríamos que 

a identidade não somente possui um elo com o passado, mas se forma mediante engastes com 

os fenômenos mnemônicos, fazendo surgir as visões de mundo e as construções narrativas 

ligadas às ideias de história e cultura. É a força da representação histórica em voga.  
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Essas constatações ajudam-nos na identificação de outro fenômeno ligado à dimensão 

da memória, da história e do esquecimento, a saber, o silêncio, que muitas vezes está implícito 

nas narrativas dos diversos grupos culturais, ou dos que sofreram, na pele, o domínio de uma 

historiografia ou ação memorial caracterizada pela supremacia de um grupo social dominante. 

A história capta e estuda memórias; constrói-se também com elas, mas 
história e memória não são sinônimas. Estudar memórias sociais é abordar 
também história e temporalidades. [...] Estudar memórias, entretanto, é falar 
não apenas de vida e de perpetuação da vida através da história; é falar, 
também, de seu reverso, do esquecimento, dos silêncios, dos não ditos, e, 
ainda, de uma forma intermediária, que é a permanência de memórias 
subterrâneas entre o esquecimento e a memória social. E, no campo das 
memórias subterrâneas, é falar também nas memórias dos excluídos, 
daqueles que a fronteira do poder lançou à marginalidade da história, a outro 
tipo de esquecimento a retirar-lhes o espaço oficial ou regular da 
manifestação do direito à fala e ao reconhecimento da presença social. Nesse 
sentido, esquecimento e morte se aproximam. [...]. Portanto, a tensão criada 
pela fronteira entre o vivido, a tradição e suas possibilidades de lembrança, 
com a aceleração do tempo e o risco da perda de referências espacial-
temporal-afetivas dos grupos sociais leva, em nosso tempo, à necessidade da 
proliferação de lugares de memória, encarregados de dar o suporte da 
continuidade com o registro de suas marcas através da escrita da história. 
(FÉLIX, 1998, p. 42) 

Portanto, podemos afirmar que a escrita da história comporta uma série de diversas 

representações, incluindo-se o silêncio e o esquecimento. Enfim, para Ricoeur, a história é 

história das representações originadas numa matriz mnemônica que vai desembocar na 

“memória feliz”18.  

1. 5. 1. 4. A memória e o esquecimento 

Nossa existência no mundo pressupõe os caminhos da memória. Os seres humanos 

não são programados por sistemas fechados e instintos. Nosso entendimento de mundo se dá 

pela aglutinação de informações na dinâmica da intersujetividade. Nesse complexo, a 

memória não se estabelece somente pela aglutinação de valores, conhecimentos e percepções 

sensoriais, mas também, pelo esquecimento. Este é a inquietante ameaça que se “delinea no 

plano de fundo da fenomenologia da memória e da epistemologia da história” (RICOEUR, 

                                                 
18 Expressão oriunda da Filosofia Grega.  



 

 55 

2007, p. 423). Por isso, a memória, seu trabalho e sua política, é a luta contra o esquecimento 

(RICOEUR, 2007, p. 423)19.  

As imagens que atravessam a vida são feitas para o esquecimento e a luta do ser 

humano é reconhecê-las. Essa temática possui duas linhas de abordagens: a cognitiva e a 

pragmática. A linha de Ricoeur é a pragmática, pois ela se refere ao lado operatório da 

memória, ao exercício – ars memoriae, mas também de usos e abusos que ele tentou 

repertoriar, segundo a escala aporética da fenomenologia da memória (RICOEUR, 2007, p. 

424). No que se refere à temática do esquecimento, entretanto, convida-nos à releitura dessa 

problemática da abordagem pragmática aliada à problemática da abordagem cognitiva, 

propondo uma nova fórmula – a metáfora da profundidade. Conforme Ricoeur:  

Detendo-me um instante no plano da profundidade, proponho pôr em 
correlação a problemática relativa a esse nível com a abordagem cognitiva 
da memória espontânea. De fato, o que o esquecimento desperta nessa 
encruzilhada é a própria aporia que está na fonte do caráter problemático da 
representação do passado, a saber, a falta de confiabilidade da memória; o 
esquecimento é o desafio por excelência oposto à ambição da confiabilidade 
da memória. Ora, a confiabilidade da lembrança procede do enigma 
constitutivo de toda a problemática da memória, a saber, a dialética de 
presença e ausência no âmago da representação do passado, ao que se 
acrescenta o sentimento de distância próprio à lembrança, diferentemente da 
ausência simples da imagem, quer esta sirva para descrever ou simular. A 
problemática do esquecimento, formulada em seu nível de maior 
profundidade, intervém no ponto mais crítico dessa problemática de 
presença, de ausência e de distância, no polo oposto a esse pequeno milagre 
da memória feliz constituído pelo reconhecimento atual da lembrança 
passada. (RICOEUR, 2007, p. 425).  

A luta entre ars memoriae e ars oblivinions aqui se evidencia. Do chão de 

confiabilidade da memória ergue-se a força do esquecimento, cujo polo é realmente oposto à 

                                                 
19 Essa ideia de luta contra o esquecimento fica evidente na fábula O Forasteiro, de Jorge Luis Borges, que aqui 
transcrevemos: Expedidas as cartas e o telegrama, caminha pelas ruas indefinidas e observa leves diferenças que não 
lhe importam e pensa em Aberdeen ou em Leyden, mais vívidas para ele que esse labirinto de linhas retas, não de 
complexidade, aonde o leva o tempo de um homem cuja verdadeira vida está distante. Num quarto numerado se 
barbeará depois ante um espelho que não voltará a refleti-lo e lhe parecerá que esse rosto é mais inescrutável e mais 
firme que a alma que o habita e que ao longo dos anos o corrói. Cruzar-se-á contigo numa rua e notarás talvez que é 
alto e pardacento e que olha as coisas. Uma mulher indiferente lhe ofertará a tarde e o que acontece do outro lado de 
umas portas. O homem pensa que esquecerá seu rosto e lembrará, anos depois, perto do mar do Norte, a persiana ou a 
lâmpada. Nessa noite, seus olhos contemplarão, num retângulo de formas que foram, o ginete e sua épica planície, pois 
o Far West abarca o planeta e espelha-se nos sonhos dos homens que nunca o pisaram. Na inumerável penumbra, o 
desconhecido se pensará em sua cidade e o surpreenderá sair em outra, de outra língua e de outro céu. Antes da agonia, 
o inferno e a glória nos são dados; andam agora por esta cidade, Buenos Aires, que para o forasteiro do meu sonho (o 
forasteiro que tenho sido sob outros astros) é uma série de imprecisas imagens feitas para o esquecimento. (Cf. www. 
escritas. paginas. sapo. pt/jorge_luis_borges. htm. Acessado em 13/11/2012).  
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ausência do pequeno milagre – a “memória feliz”. Decorre, então, dessa breve argumentação 

a bifurcação entre esquecimento por apagamento dos rastros e esquecimento de reserva.  

Uma existência “inconsciente” da lembrança deve, então, ser postulada, 
independentemente do sentido que se possa atribuir a essa inconsciência. É 
essa hipótese da preservação por si, constitutiva da própria duração, que 
tentarei estender a outros fenômenos de latência, até o ponto que essa 
latência possa ser considerada como uma figura positiva do esquecimento 
que denomino esquecimento de reserva. Efetivamente, é a esse tesouro do 
esquecimento que recorro quanto tenho o prazer de me lembrar do que, certa 
vez, vi, ouvi, experimentei, aprendi, adquiri. É com base nessa perseverança 
que o historiador poderá, na esteira de Tucídides, edificar o projeto de um 
“conhecimento adquirido para sempre”. (RICOEUR, 2007, p. 427).  

Assim, podemos concluir que o esquecimento de reserva ou de recordação pode, numa 

dimensão historiográfica, ter seus rastros apagados ou, ainda, pelos desanelos com o grupo 

social, não mais fazer parte do hábito no tempo presente, e, portanto, ser traduzido como 

memória irrelevante. Mas a luta contra o esquecimento persevera... na dimensão do pequeno 

milagre.  

 

1. 5. 1. 5. A memória feliz - o pequeno milagre 

Há uma profundidade na força de memória, conforme percebe Agostinho em suas 

Confissões: “Grande é esta força da memória, grande sobremaneira, de espaços amplos e 

infinitos, ó meu Deus. Quem chegou ao seu fundo?” (AGOSTINHO, Conf. X, 8, 15). Ora, o 

poder da memória se qualifica em sua capacidade de recolher coisas, reuni-las, apreendê-las, 

auxiliando no encontro de simesmo.  

Ademais, memória das “coisas” e memória de mim mesmo coincidem: aí, 
encontro também a mim mesmo, lembro-me de mim, do que fiz, quando e 
onde fiz e da impressão que tive ao fazê-lo. Sim, grande é o poder da 
memória, a ponto de “eu me lembrar até de ter me lembrado (X, XIII, 20). 
Em suma, “o espírito é também a própria memória’. (X, XIV, 21). 
(RICOEUR, 2007, p. 110). 20 

Esse departamento inusitado de onde o trabalho da memória reclama suas 

representações refere-se à relação entre coisa e reencontro da coisa, que pode favorecer a 

                                                 
20 Como a dracma perdida da viúva narrada em Lucas 15. 8-10: “Aqui, encontrar é reencontrar, e reencontrar é 
reconhecer, e reconhecer é aprovar, logo, julgar que a coisa reencontrada é exatamente a mesma que a coisa buscada e, 
portanto, posteriormente considerada como esquecida”. A dracma perdida chama-nos novamente a atenção ao 
esquecimento de reserva.  
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defesa de si mesmo ou a defesa da identidade. O milagre da memória feliz é o 

reconhecimento. Na esfera do reconhecimento, a memória pode provocar a reescrita da 

história e o retorno da esperança, a vitória sobre a morte, embora a memória possua duas 

faces: alethéia e lethe.21 Essas duas faces estão ligadas à ideia de memória coletiva, pois no 

terreno dessa memória reside a força de arquivo de um grupo social. Halbwachs, inclusive, 

aponta que a memória individual está diretamente coligada à ideia de memória coletiva, isso 

porque os aspectos memoriais e as lembranças são constituídos no interior de um determinado 

grupo. Isso fica evidente na frase: “Recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e 

também para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos alguma 

informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas permaneçam obscuras para nós” 

(HALBWACHS, 2006, p. 29). Decorre o fato de que as lembranças são e permanecem 

coletivas.  

Outras pessoas tiveram essas lembranças em comum comigo. Mais do que 
isso, elas me ajudam a recordá-las e, para melhor me recordar, eu me volto 
para elas, por um instante adoto seu ponto de vista, entro em seu grupo, do 
qual continuo a fazer parte, pois experimento ainda sua influência e encontro 
em mim muitas das ideias e maneiras de pensar a que não me teria elevado 
sozinho, pelas quais permaneço em contato com elas (HALBWACHS, 2006, 
p. 31).  

Esse é um estado de consciência individual, construído a partir das referências e 

lembranças próprias do grupo, portanto, a um ponto de vista sobre a memória coletiva. Dessa 

forma, a memória individual 

não está inteiramente isolada e fechada. Para evocar seu próprio passado, em 
geral, a pessoa precisa recorrer às lembranças de outras, e se transporta a pontos 
de referência que existem fora de si, determinados pela sociedade. Mais do que 
isso, o funcionamento da memória individual não é possível sem esses 
instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas 
toma emprestado de seu ambiente (HALBWACHS, 2006, p. 72).  

Essa ideia de Halbwachs nos leva a outra constatação: é possível visualizar dois tipos 

de memórias: “que chamaríamos, por exemplo, uma interior ou interna, a outra exterior – ou 

então uma memória pessoal e a outra, memória social” (HALBWACHS, 2006, p. 73). Em 

outras palavras, para lembrar-se, precisa-se dos outros. Ricoeur também corrobora com a 

                                                 
21 Félix cita Marcel Detiènne sobre as duas expressões gregas: Vernant nos lembra de que ‘não há oposição, 
contradição entre verdadeiro e falso, a verdade (alétheia) e o esquecimento (léthe) (...) mas entre esses dois polos se 
desenvolve uma zona intermediária, na qual alétheia se desloca progressivamente em direção a léthe, e assim 
reciprocamente’ (FÉLIX, 1998, p. 45).  
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perspectiva de que existem duas memórias – interior e exterior, entretanto, para ele a questão 

que concerne à memória exterior tem a ver com toda e qualquer forma de influência externa 

que o fenômeno mnemônico se submete.  

Assim, a memória individual e a memória coletiva não são teses opostas. Elas 

precisam de uma interferência, principalmente pelo fato de colocarem em evidência o papel 

sustentador de que os indivíduos se lembram enquanto membros de um grupo. Por isso, para 

resolver ou tornar ainda mais complexa a aporia, Ricoeur adota o termo apropriação como 

elemento de aglutinação da ação e seu agente, imputando também a ideia de uma teoria da 

ação coligada a uma teoria da memória na totalidade do campo psíquico. Vale ressaltar a sua 

indagação:  

Não existe, entre os dois polos da memória individual e da memorial 
coletiva, um plano intermediário de referência no qual se operam 
concretamente as trocas entre a memória viva das pessoas individuais e a 
memória pública das comunidades às quais pertencemos? [...]. Esse plano é 
o da relação com os próximos, a quem temos o direito de atribuir uma 
memória de um tipo distinto. Os próximos, essas pessoas que contam para 
nós e para as quais contamos, estão situados numa faixa de variação das 
distâncias na relação entre o si e os outros. Variação de distância, mas 
também variação nas modalidades ativas e passivas dos jogos de 
distanciamento e de aproximação que fazem da proximidade um relação 
dinâmica constantemente em movimento: tonar-se próximo, sentir-se 
próximo. Assim, a proximidade seria a réplica da amizade, dessa philia, 
celebrada pelos Antigos, a meio caminho entre indivíduo solitário e o 
cidadão definido pela contribuição à politeia, a vida e à ação da polis. 
(RICOEUR, 2007, p. 141).  

Há uma imbricação dialética entre a memória individual e a memória coletiva, 

estabelecendo uma síntese que pode ser chamada de memória feliz, ou seja, uma memória que 

possui sua particularidade de execução ou mesmo uma memória de perspectiva circunstancial 

e condicional, onde ocorre o milagre do reconhecimento. Essa memória circunstancial “não se 

apoia na história aprendida, mas na história vivida” (HALBWACHS, 2006, p. 78-79). Para 

Ricoeur, os lugares do reconhecimento têm a ver com o trabalho mnemônico na história 

vivida.  

Uma imagem me acode ao espírito, e digo em meu coração: é ele sim, é ela 
sim. Reconheço-o, reconheço-a. esse reconhecimento pode assumir 
diferentes formas. Ele já se produz no decorrer da percepção: um ser esteve 
presente uma vez; ausentou-se, voltou. Aparecer, desaparecer, reaparecer. 
Nesse caso, o reconhecimento ajusta – ajunta – o reaparecer ao aparecer por 
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meio do desaparecer. Essa pequena felicidade da percepção dá ensejo a 
muitas descrições clássicas (RICOEUR, 2007, p. 437).  

A felicidade da percepção é o elemento considerável que ressalta a capacidade de se 

adquirir uma boa resolução dos problemas inerentes à realidade humana. Para Ricoeur, a 

memória feliz foi a estrela norteadora de toda a sua fenomenologia da memória (RICOEUR, 

2007, p. 502). Assim, o pequeno milagre do surgimento da memória feliz se dá no cruzamento 

entre as memórias individuais e coletivas, embora esse cruzamento provoque inquietações e 

contradições.  

Voltando ao problema que se desenvolve na esteira da memória e do esquecimento 

acabamos por desembocar no perdão. Ora, para Ricoeur não existe um esquecimento feliz ou 

mesmo um final feliz. Mas por que não se pode falar de esquecimento feliz como se fala de 

memória feliz? Ao que Ricoeur responde:  

Uma primeira razão é que nossa relação com o esquecimento não é marcada 
por acontecimentos de pensamento comparáveis ao reconhecimento, o qual 
nos agradou chamar de pequeno milagre da memória – uma lembrança é 
evocada, ela sobrevém, ela volta, reconhecemos num instante a coisa, o 
acontecimento, a pessoa e exclamamos: “É ela! É ela!” A vinda de uma 
lembrança é um acontecimento. O esquecimento não é um acontecimento, 
algo que ocorre ou que se faz ocorrer. Obviamente pode-se perceber que se 
esqueceu, e nota-se isso num dado momento. Mas o que se reconhece então 
é o estado de esquecimento no qual se estava. [...] Um segundo motivo para 
afastar a ideia de uma simetria entre memória e esquecimento em termos de 
êxito ou de realização é que, em relação ao perdão, o esquecimento tem seus 
dilemas próprios. [...] A razão mais irredutível da assimetria entre o 
esquecimento e a memória em relação ao perdão reside no caráter 
indecidível da polaridade entre o esquecimento por apagamento e o 
esquecimento de reserva. É sobre a confissão dessa ambiguidade irredutível 
que se pode apor a marca preciosa e mais secreta do perdão (RICOEUR, 
2007, p. 502).  

Ricoeur oferece três pistas intercambiáveis: a primeira caracteriza-se pela aplicação de 

uma “letatécnica”: a aplicação da arte do esquecimento ou do escrever para apagar – o 

contrário do fazer arquivo. Isso faria desembocar numa arruinada disputa entre estratégias de 

memória e de esquecimento. A segunda é diferenciada. Que ao invés da referida disputa, 

ocorra “o possível trabalho do esquecimento, tecido entre todas as fibras que nos vinculam ao 

tempo: memória do passado, expectativa do futuro e atenção ao presente” (RICOEUR, 2007, 

p. 510), pois é sempre no presente que o esquecimento se conjuga. Já a terceira pista fala do 

esquecimento ocioso: “Ele seria um duplo da memória, não a título de rememoração do 
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advindo, nem de memorização das habilidades, nem, tampouco, de comemoração de 

acontecimentos fundadores de nossa identidade, mas de disposição preocupada instalada na 

duração” (RICOEUR, 2007, p. 511). O tempo aqui é aliado ao esquecimento, cabendo uma 

despreocupada disposição de ser no mundo.  

Das preocupações, da preocupação, não se falaria mais, como no final, 
dizem de uma psicanálise que Freud qualificaria de “terminável”... Mas para 
não recair nas armadilhas da anistia-amnésia, essa ars oblivionis não poderia 
constituir um reino distinto da memória, por complacência com o desgaste 
do tempo. Ela somente pode caber no optativo da memória feliz. Apenas 
acrescentaria uma nota graciosa ao trabalho da memória e ao trabalho do 
luto. Pois não seria mais trabalho algum. (RICOEUR, 2007, p. 511).  

 E assim, com essas palavras de Ricoeur, podemos concluir que realmente é grande o 

trabalho da memória. Como bem expressa Josgrilberg,  

A memória humana numa visão compreensiva não se reduz a uma faculdade 
cognitiva ou um aparato psíquico. A memória se confunde com um aspecto 
do próprio ser humano, mas integrada com seu todo, isto é, com a sua 
consciência temporal, com a formação de tradições, formação de horizontes 
interpretativos. Sua constituição genética é social-histórica. Responder ao 
outro é a base genética da constituição de si mesmo. Pelos atos responsivos 
o ser humano abre as relações de memória, de linguagem, de temporalidade, 
de se ter um mundo entre pessoas. A constituição social da memória não 
significa que ela não tenha também uma elaboração individual. Social aqui 
não se confunde com a abordagem sociológica. Toda compreensão tem 
como solo a memória constituída socialmente em correlação com as 
vivências e experiências pessoais. (JOSGRILBERG, s/d, não publicado) 

O trabalho da memória reside nos atos responsivos, uma vez que somente se pode 

responder a partir do que se reconhece. Assim, as ações humanas e suas possíveis 

conjugações são possíveis se praticadas sobre o fundo sedimentado de uma memória que as 

situe no tempo e no espaço. Dessa forma,  

Memória não é um recipiente ou o material sedimentado inerte. Memória é 
antes de tudo ato e as condições para o ato. Nossos atos intencionais 
acontecem numa instauração da memória social e de significações prévias 
sobre as quais atuamos como novos atos. A memória não só é um referencial 
de temporalidade como também de discurso e de história. (JOSGRILBERG, 
s/d, não publicado).  

Portanto, a partir de Ricoeur, se torna possível pensar a memória por ela mesma, como 

uma zona de ação do ser humano em seus processos narrativos.  
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1. 5. 2. O símbolo como guardião da memória 

O símbolo é assunto recorrente nas obras de Ricoeur e constitui uma espécie de 

sustentação da sua hermenêutica fenomenológica. 22Depois de passar pelos desdobramentos 

da fenomenologia husserliana, recorre à recepção dos símbolos como reveladores de uma 

dimensão da experiência que, sem eles, permaneceria fechada e dissimulada (ANDRADE, 

1995, p. 2).  

Uma frase se tornou emblemática para Ricoeur: o símbolo dá a pensar (RICOEUR, 

1978, p. 243), ou seja, o símbolo possui múltiplas polissemias e nunca se esgota. Aliás, 

segundo Franco, Ricoeur, “estudando o símbolo, investiga o próprio homem e desvela a sua 

intimidade [...]. Quem começa com os símbolos começa levando em conta todo o processo 

registrado na própria linguagem” (FRANCO, 1995, p. 54).  

Para Ricoeur, a “simbólica é um meio de expressão para uma realidade 

extralinguística” (RICOEUR, 1978 p. 58). De fato, a estrutura da linguística não dá conta de 

todos os sentidos e polissemias que se abrem num campo interpretativo, pois uma expressão 

somente pode adquirir seu sentido preciso no nível hermenêutico (RICOEUR, 1978 p. 58). 23 

Na argumentação de Ricoeur o poder do símbolo, tomado em seu nível de 

manifestação em textos, revela a explosão da linguagem em direção a algo distinto dela 

mesma.  

                                                 
22 Por exemplo, quando Ricoeur trata acerca do mal – do voluntário e do involuntário – na existência humana, e 
estende sua reflexão também para considerar a natureza e liberdade. (Fazemos aqui referências às obras: RICOEUR, 
Paul. O Mal: um Desafio à Filosofia e à Teologia. Campinas: Papirus, 1988. RICOEUR, Paul. Philosofie de La 
Volunté 1. Le Voluntaire et L’Involutarie. Paris: Aubier, 1988). Este autor evidencia, nas entrelinhas, uma espécie de 
liga argumentativa que podemos chamar epistemologia do símbolo. Assim, pelo fato de o mal ser para ele um lugar de 
profunda obscuridade e interrogações, esse autor se propõe a compreendê-lo e a percebê-lo como um símbolo que não 
pode ser tomado literalmente mas que, de alguma maneira, ajuda na percepção e compreensão do fenômeno. Segundo 
Andrade, “esgotado o discurso filosófico, a linguagem simbólica [...] aparece-nos como aquele dizer originário que nos 
pode pôr de novo em contacto mais íntimo com o cerne do real” (ANDRADE, 1995, p. 2).  
23 Enquanto que a linguística se move no recinto de um universo autossuficiente e não encontra jamais senão relações 
intrassignificativas, relações de interpretação mútua entre signos, para empregarmos a terminologia de Charles Sanders 
Peirce, a hermenêutica encontra-se sob o regime da abertura do universo dos signos. [...]. O que entendemos como 
abertura? O seguinte: que em cada disciplina hermenêutica, a interpretação está na articulação do linguístico e do não-
linguístico, da linguagem e da experiência vivida (qualquer que ela seja). O que faz a especificidade das 
hermenêuticas, é justamente que esta influência da linguagem sobre o ser e do ser sobre a linguagem realiza-se em 
modos diferentes: assim, o simbolismo do sonho não poderá ser um puro jogo de significados remetendo uns aos 
outros, mas o meio de expressão onde vem dizer o desejo. [... ]. O simbolismo encontra-se, antes, na realidade não 
linguística que Freud chama constantemente de a pulsão, considerada em seus delegados representativos e afetivos. 
São esses delegados e seus rebentos que vêm se mostrar e se ocultar nesses efeitos de sentido que chamamos de 
sintomas, sonhos, mitos, ideais, ilusões. Longe de nós mover-nos dentro de uma linguística fechada sobre si mesma; 
encontramo-nos incessantemente na flexão de uma erótica e de uma semântica; e o poder do símbolo se deve ao fato 
de o duplo sentido ser o modo segundo o qual se diz a própria astúcia do desejo (RICOEUR, 1978 p. 58).  
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Eis aí a força e a fraqueza da hermenêutica; a fraqueza, porque, tomando a 
linguagem no momento em que ele escapa a si mesma, toma-a no momento 
em que também escapa a um tratamento científico, que só tem início com o 
postulado do fechamento do universo significante; todas as outras fraquezas 
decorrem dessa primeira e, antes de tudo, a fraqueza insigne de lançar 
hermenêutica na guerra dos projetos filosóficos rivais. Mas essa fraqueza 
constitui sua força, porque o lugar onde a linguagem se escapa a si mesma e 
nos escapa, é o lugar onde a linguagem é dizer (RICOEUR, 1978, p. 58-59).  

Assim, a fragilidade hermenêutica no campo da linguagem favorece a valoração de 

sentido e, consequentemente, novas possibilidades interpretativas. Nessa perspectiva, o 

símbolo passa a ser uma questão decisiva para a ontologia, pois objetiva compreender 

hermeneuticamente o ser humano, seus dramas, a vida, o mundo e a cultura. A dinâmica do 

símbolo se esboça em dar conteúdo e significado, mesmo mantendo a sua abertura para outros 

sentidos. O símbolo fala sempre de outra coisa sem deixar de tipificar algo. Ele tem sempre 

alguma analogia. O símbolo, mais do que sua carga etimológica, carrega em si o sentido de 

coincidentia oppositorum (ARMSTRONG, 2011, p. 363).24 Por isso, para Ricoeur:  

O único interesse filosófico do simbolismo consiste em que ele revela, por 
sua estrutura de duplo sentido, a equivocidade do ser: “o ser se diz de 
múltiplas maneiras”. A razão de ser do simbolismo é a de abrir a 
multiplicidade do sentido à equivocidade do ser (RICOUER, 1978, p. 59).  

No símbolo, uma verdade está sempre em processo de aprofundamento dos 

fundamentos ontológicos que a lógica racional não dá conta de responder. Nessa perspectiva, 

o símbolo ajuda a reverter a fundação das ontologias humanas na equivocidade do ser. Ao 

invés de se pensar numa fundação a partir da lógica moderna, ele nos auxilia a falar a partir 

das raízes espirituais do ser humano, a partir da sua fonte e fundamentos originários.  

É conhecida a extenuante fuga para trás do pensamento em busca da primeira 
verdade e, mais fundamentalmente ainda, em busca de um ponto de partida 
radical que poderia não ser absolutamente uma primeira verdade. Talvez seja 
preciso ter experimentado a decepção que se prende a ideia de filosofia sem 
pressuposição para chegar à problemática que vamos evocar. Ao contrário das 
filosofias do ponto de partida, uma meditação sobre os símbolos parte da 
plenitude da linguagem e do sentido já presente. Ela parte do meio da linguagem 

                                                 
24 Coincidentia oppositorum é expressão oriunda do latim e se traduz como “coincidência dos opostos, a experiência 
extática de uma unidade que está além das aparentes contradições da vida terrena”. Expressão usada pela primeira vez 
por Nicolau de Cusa para exprimir a transcendência e a infinitude de Deus, que seria a coincidência do máximo e do 
mínimo, do tudo e do nada, do criar e do criado, da complicação e da explicação, num sentido que não pode ser 
entendido nem aprendido pelo homem (De Docta Ignor. , I, 4; de Coniecturis, II, 1). No mesmo sentido, essa 
expressão foi utilizada por Reuchlin (De Arte Cabalistica, 1517) e por Giodarno Bruno, que com ela define o universo, 
que ele identifica com Deus. O universo “compreende todas as oposições no seu ser, em unidade e conveniência” 
(Della Causa). (Cf. www. filoinfo. bem-vindo. net/filosofia).  
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que já se realizou e onde tudo já foi dito de uma certa maneira. Ela pretende que 
o pensamento, não sem pressuposição, mas em, e com todas as pressuposições. 
Para ela, a primeira tarefa não consiste em começar, mas sim, do meio da fala, 
em relembrar-se (RICOEUR, 1978, p. 242).  

Percebe-se que a abrangência de uma epistemologia do símbolo é evidente na 

hermenêutica de Ricoeur, que se preocupa em abordá-lo com a finalidade de melhor 

compreender o ser humano e sua inserção no mundo.  

 

1. 5. 2. 1. O símbolo em Ricoeur como recurso epistemológico 

Em Ricoeur, símbolos e, consequentemente, metáforas e linguagens, abrem outros 

sentidos. Ao deflagrar sua teoria do símbolo, Ricoeur evidencia que 

Uma meditação sobre os símbolos sobrevém a um certo momento da cultura 
moderna. Esse recurso ao arcaico, ao noturno e ao onírico, que é também um 
acesso ao ponto de nascimento da linguagem, representa uma tentativa de 
escapar às dificuldades do problema do ponto de partida em filosofia. 
(RICOEUR, 1978, p. 242).  

Ao mesmo tempo, Ricoeur indica que “uma meditação sobre os símbolos parte da 

plenitude da linguagem e do sentido já presente” (RICOEUR, 1978, p. 242). Essa assertiva 

implica um determinado movimento, donde a meditação sobre o símbolo decorre da explosão 

do pensamento que parte do meio da linguagem. Não se trata de, tão somente, qualificar o 

símbolo numa perspectiva obscura, ultrapassada ou esquecida, mas de estimular a linguagem 

integral ou plenitude de linguagem que estabeleça a dialética do esvaziamento e do 

enchimento com outro sentido. Como poeticamente expressa Ricoeur: “Não é, por 

conseguinte, o pesar das atlântidas demoronadas que nos anima, mas a esperança de uma 

recriação da linguagem” (RICOEUR, 1978, p. 243). E corrobora:  

“O símbolo dá a pensar”: essa sentença que me encanta diz duas coisas. O 
símbolo dá. Não ponho o sentido, é ele que dá o sentido. Mas o que ele dá é 
“a pensar”, do que pensar. A partir da doação, a posição. A sentença sugere, 
pois, ao mesmo tempo, que tudo já está dito em enigma e que, contudo, é 
preciso sempre tudo começar e recomeçar na dimensão do pensar. É essa 
articulação do pensamento dado a si mesmo, no reino dos símbolos e do 
pensamento posicionante e pensante, que gostaria de surpreender e 
compreender (RICOEUR, 1978, p. 243).  
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Nesse prisma, podemos discorrer que as figuras religiosas, independentes de credos e 

confissões, se constituem, basilarmente, de símbolos, metáforas, linguagens e, como vimos 

anteriormente, de memórias. Aliás, a perspectiva de Ricoeur dá base à análise que se pretende 

em textos, favorecendo as formas de linguagem e articulações.  

 

1. 5. 2. 2. O símbolo dá a pensar 

Em O símbolo dá a Pensar, Ricoeur vai novamente exaltar a fascinação que o símbolo 

lhe provoca. Ele deixa claro que os símbolos estão ligados aos ritos e aos mitos e constituem 

os fundamentos da linguagem sagrada ou as hierofanias. Essa é a primeira zona de 

emergência do símbolo (RICOEUR, 1959, p. 3). A segunda zona está ligada à ideia do 

noturno e do onírico. Assim expressa Ricoeur:  

Sabemos que para o próprio Freud, o símbolo não designa toda a 
representação, que vale por outra coisa que esconde e dissimula, mas apenas 
este setor de representações oníricas que ultrapassam a história individual, a 
arqueologia particular de um sujeito, e que mergulham no fundo imaginário 
comum a toda uma cultura, isto é, no folclore da humanidade inteira. C. G. 
Jung ensinou-nos a distinguir nesses símbolos não tanto as projeções da 
parte infantil e instintiva do psiquismo, mas antes os temas que antecipam 
algo sobre as nossas possibilidades de evolução e de maturação; a sua 
descoberta não se deve tanto a um método de redução de obstáculos, mas a 
uma exploração das nossas potencialidades; a interpretação filosófica de 
Jung, que aí vê sucessivamente a autorrepresentação da energia psíquica ou 
dos arquétipos, é aqui menos importante do que a própria descoberta; o 
platonismo psicológico de Jung não deve embaraçar-nos mais do que a meta 
psicologia freudiana. O essencial é que, na terapia junguiana – que sem 
dúvida se dirige a outro tipo de indivíduos diferentes da terapia freudiana – o 
símbolo fornece temas de meditação capazes de demarcar e de guiar “o 
tornar-se a si mesmo” do homem, o Selbswerden. É esta função de 
prospecção que retenho e ligo à função cosmo teológica dos símbolos, na 
linha de Eliade, pela qual também o homem era reintegrado na tonalidade do 
sagrado interior (RICOEUR, 1959, p. 3-4, tradução nossa).  

Mas é na terceira zona de emergência do símbolo – a zona da imaginação poética – a 

que mais interessa a Ricoeur. Partindo de M. Bachelard que afirma que “a imagem poética 

coloca-nos na origem do ser que fala”; [...] “ela transforma-se num ser novo da nossa 

linguagem, ela expressa-nos tornando-nos naquilo que ela expressa” (RICOEUR, 1959, p. 4), 

Ricoeur corrobora:  

Esta imagem-verbo que, por conseguinte, não é mais a imagem-
representação, é o que chama de símbolo. A única diferença relativamente às 
duas situações precedentes, é que o símbolo poético – por exemplo, o da 
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casa que M. Bachelard explora em todos os sentidos nos poetas – é 
surpreendido no momento em que ele é uma emergência da linguagem, em 
que ele coloca a linguagem em estado de emergência, em vez de ser 
restituído na sua estabilidade hierática sob a guarda do rito e do mito, como 
clãs da história das religiões. No fundo, seria preciso compreender que o que 
nasce e renasce, na imagem poética, é a mesma estrutura simbólica que 
habita os sonhos mais proféticos do nosso devir íntimo e que sustenta a 
linguagem do sagrado sob as formas mais arcaicas e mais estáveis. 
RICOEUR, 1959, p. 4, tradução nossa) 

Ricoeur afirma que a enumeração desordenada das zonas destacadas anteriormente, 

“dos exemplos tomados de empréstimo à história das religiões, à psicanálise do sonho e à 

investigação da imaginação poética” (RICOEUR, 1959, p. 4) convergem para uma análise 

intencional que pode favorecer o entendimento da estrutura do símbolo.  

1.5.2.2.1. O símbolo distinto de suas estruturas vizinhas 

 Ricoeur estabelece a distinção do símbolo de uma série de estruturas vizinhas. Para 

ele, o símbolo é distinto do signo, da alegoria, do próprio símbolo no sentido da lógica 

simbólica e do mito. Na sequência, Ricoeur aprofunda uma filosofia do símbolo, que entra no 

limiar do problema filosófico: “o símbolo dá a pensar”. Mas o que isto quer dizer? Na busca 

por uma resolução ao problema, este autor elabora duas perguntas: 1. Como podemos pensar a 

partir do símbolo, sem regressar à velha interpretação alegorizante? 2. Como retirar do 

símbolo uma alteridade que coloca em movimento o pensamento sem que essa seja a 

alteridade de um sentido já existente, escondido, dissimulado, oculto? 

Ricoeur expressa que ele gostaria de tentar uma interpretação criadora, “de uma 

interpretação que respeita o enigma original dos símbolos, que se deixa ensinar por ele, mas 

que, a partir daí, promove o sentido, forma o sentido, na plena responsabilidade de um 

pensamento autônomo” (RICOEUR, 1959, p. 4). A questão base é a seguinte: Como é que um 

pensamento pode ser simultaneamente ligado e livre? Como é que o caráter imediato do 

símbolo e a mediação do pensamento formam um todo sólido? 

Percebe-se que o símbolo necessita de interpretação para ser compreendido. Mas como 

essa compreensão pode estar ao mesmo tempo no símbolo e para além dele? Para resolver a 

aporia do “compreender”, Ricoeur aponta três etapas que assinalam o movimento que se lança 

da vida nos símbolos para um pensamento a partir dos símbolos. São eles: a fenomenologia, a 

hermenêutica e o pensamento a partir do símbolo. A primeira etapa é a que Ricoeur chama 
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compreensão do símbolo pelo símbolo; pela totalidade dos símbolos que dá aos símbolos a 

consistência de um mundo.  

A fenomenologia do símbolo faz aparecer, de múltiplas formas, uma 
coerência própria, qualquer coisa como um sistema simbólico; interpretar, a 
esse nível, é fazer aparecer esta coerência; cada símbolo não alcança, 
certamente, senão uma totalidade parcial – a água diz qualquer coisa que não 
dizem os símbolos vegetativos, que não diz o céu; cada um é o centro de 
gravidade de uma temática inesgotável e, contudo limitada; mas, em 
conjunto, dizem a totalidade (RICOEUR, 1959, p. 11, tradução nossa).  

A fenomenologia dos símbolos não resolve plenamente o ato de compreender, pois é 

preciso entrar numa relação apaixonada e ao mesmo tempo crítica com eles. Ora, o mundo 

dos símbolos não é finalmente um mundo tranquilo e reconciliado (RICOEUR, 1959, p. 12).25  

A segunda etapa do ato de compreender, o da hermenêutica, tem a ver como o símbolo 

que dá e o crítico que interpreta.  

Ora, não é uma afinidade da vida com a vida que a hermenêutica requer, mas 
do pensamento com o que visa à vida, em suma, do pensamento com a 
própria coisa mesma que está em questão. É nesse sentido que é preciso crer 
para compreender. E, contudo não é senão compreendendo o que podemos 
crer (RICOEUR, 1959, p. 13).  

Decorre dessa assertiva a conjunção da crença com a crítica que fornece a segunda 

interpretação da sentença: “o símbolo dá a pensar”. “Podemos enunciar brutalmente esse 

círculo: ‘É preciso compreender para crer, mas é preciso crer para compreender’. Este círculo 

vicioso, muito menos fatal: é um círculo bem vivo e estimulante” (RICOEUR, 1959, p. 3-4). 

Trata-se da dialética ricoeuriana entre crer e compreender, conhecido também como círculo 

da hermenêutica.  

A última etapa de compreensão dos símbolos é propriamente filosófica, a de um 

pensamento a partir dos símbolos. Trata-se de promover o sentido ou formar o sentido numa 

interpretação criativa. E como o filósofo pode estar exposto ao símbolo? 

                                                 
25 “Como tal, o simbolismo do céu não deixa de estar em luta com os mitos mais calorosos, mais dinâmicos, da 
fertilidade, da fecundidade e da violência; todo o símbolo é iconoclasta em relação a um outro, da mesma forma que 
todo o símbolo abandonado a si mesmo tende a condensar-se, a solidificar-se numa idolatria. É preciso participar por 
isso nesta luta, nesta dinâmica, pela qual o simbolismo está ele mesmo exposto à sua própria ultrapassagem. É apenas 
ao participar nesta dinâmica que a compreensão pode aceder à dimensão propriamente crítica da exegese e tornar-se 
uma hermenêutica. Mas é preciso então que desista da posição, ou melhor do exílio, do expectador longínquo e 
desinteressado, de forma a que eu me aproprie, de cada vez, de um simbolismo singular” (RICOEUR, 1959, p. 12, 
tradução nossa).  
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Todo o símbolo, com efeito, é uma hierofania, uma manifestação do laço do 
homem ao Sagrado. Ora, ao tratar do símbolo como um revelador da 
consciência de si, como um index antropológico, amputamo-lo de um dos 
seus polos, fingimos crer que a máxima “conhece-te a ti mesmo” era 
puramente reflexiva; enquanto é um apelo, pelo qual cada um de nós é 
convidado a situar-se melhor no ser. [...] É, pois, finalmente como index da 
situação do homem no coração do ser, no qual ele se move e existe, que o 
símbolo nos fala. Desde esse instante, a tarefa do filósofo, guiado pelo 
símbolo, seria a de romper o cerco encantado da consciência de si, da 
subjetividade, de quebrar o privilégio da reflexão, de ultrapassar a 
antropologia. Todos os símbolos tendem efetivamente a reintegrar o homem 
numa totalidade transcendente do céu, totalmente imanente da vegetação, da 
decadência e do renascimento (RICOEUR, 1959, p. 17, tradução nossa).  

E finalmente, é preciso concluir esse tópico com Ricoeur:  

Uma filosofia iniciada pelo símbolo seria assim totalmente contrária a uma 
apologética que pretenda encaminhar a reflexão para a descoberta de um 
desconhecido; pelo contrário, ela instala o homem a título preliminar no 
interior do fundamento e, a partir daí, encarrega a reflexão de descobrir a 
racionalidade do seu fundamento. Só uma filosofia alimentada na plenitude 
da linguagem pode depois ser indiferente aos acessos e às suas condições de 
possibilidade e estar constantemente preocupada em tematizar a estrutura 
racional e universal da sua adesão. Esta é, aos meus olhos, a força de 
sugestão do símbolo. (RICOEUR, 1959, p. 18, tradução nossa).  

Então, toda essa argumentação em Ricoeur é rica de possibilidades e parte das suas 

preocupações fundamentais pela busca de sentido e pelo fundamento ipse. Ora, a busca por 

este fundamento sobre a base da compreensão ou recepção do símbolo, favorece também o 

encontro de sentido e identidade no tempo. Isso é plausível, pois é nos conjuntos 

historiográficos, oriundos dos símbolos e mitos, bem como da experiência no cotidiano, que 

novos horizontes se abrem, permitindo ao ser humano o encontro de si previsto na dupla 

dialética entre mesmidade e ipseidade, entre ipseidade e alteridade, inclusive na dimensão 

religiosa.  

A recepção do símbolo se apresenta, também, como importante ferramenta para a 

percepção da identidade, valorizando a identidade narrativa da pessoa ou comunidade no 

campo da ação “ética/política”. Realmente, o símbolo dá a pensar.  

 

1.5.2.3. O símbolo e a compreensão de si 

Como no sonho, o símbolo em Ricoeur vai expressar sempre alguma coisa para além 

dele próprio. O símbolo é um signo; seu sentido aparente implica o sentido esconderijo. Ele é 
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o melhor testemunho da imaginação desdobrada na essência da linguagem para nos “dar a 

pensar” mais do que o simples conceito (ABEL & PORÉE, 2007, p. 75).  

Ricoeur faz questão de frisar que existe uma sensível diferença entre símbolos 

primários e símbolos míticos. Estes são mais elaborados e articulados, além de serem dotados 

de uma “dimensão da narrativa, com personagens, lugares e tempos fabulosos e contam o 

Começo e o Fim dessa experiência”, enquanto aqueles têm a ver com a linguagem elementar e 

a confissão (RICOEUR, 1978, 244). Ora, os símbolos míticos se tornam mais elaborados por 

causa da narrativa. Assim, “ao símbolo, o mito aglutina a dimensão narrativa: é um ‘relato 

tradicional sobre um acontecimento coligado à origem do tempo” e “destinado a fundar todas 

as formas de ação e de pensamento para o qual o homem se compreende a si mesmo em seu 

mundo” (ABEL & PORÉE, 2007, p. 75).  

Além dessa divisão entre símbolos primários e míticos, Ricoeur também detecta os 

símbolos oníricos e poéticos. Para ele, os oníricos são “os sonhos de nossos dias e de nossas 

noites [...] Atestam incessantemente que queremos dizer algo diferente do que dizemos” 

(RICOEUR, 1977, p. 24) e os poéticos “fazem a representação de algo ausente ou irreal, um 

empreendimento para tornar presente- para presentificar – ali, alhures, ou em parte alguma”. 

(RICOEUR, 1977, p. 24).  

Para Ricoeur, todo símbolo autêntico conjuga as dimensões mítica, onírica e poética. 

Para ele, somente “em conexão com essas três funções do símbolo poderemos compreender o 

aspecto reflexivo dos símbolos” (RICOEUR, 1982, p. 245, tradução nossa). Esse aspecto 

reflexivo tem a ver com a perspectiva da manifestação do símbolo-coisa, que é, em suma, um 

sem-número de símbolos falados dentro de uma estrutura única. Sobre esse aspecto, Ricoeur 

expressa:  

Não poderíamos compreender que o símbolo pode significar o laço que une 
o ser do homem com o ser total, se houvéssemos de estabelecer uma 
oposição entre as hierofanias interpretadas pela fenomenologia religiosa e as 
produções oníricas interpretadas pelas análises de Freud e Jung [...] eu me 
autoexpresso ao expressar o mundo; eu exploro minha própria sacralidade ao 
intentar decifrar a do mundo [...] essa dupla expressividade tem seu 
complemento numa terceira modalidade de símbolo: a imaginação poética. 
(RICOEUR, 1982, p. 248-249, tradução nossa).  

Os aspectos míticos, oníricos e poéticos presentes na dimensão polissêmica do 

símbolo nos dão a convicção de que a construção cultural e religiosa de um povo depende 
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também de suas categorias simbólicas, uma vez que há múltiplas formas pelas quais o ser 

humano percebe ou compreende o mundo e sua existência (GROSS, 1999, p. 42).26 

Claramente podemos perceber a noção de significação primária e significação 

secundária na reflexão sobre o símbolo em Ricoeur. Como ele mesmo expressa:  

A significação simbólica é, por conseguinte, de tal modo constituída que 
apenas podemos atingir a significação secundária mediante a significação 
primária, onde esta significação primária é o único meio de acesso ao 
excedente de sentido. A significação primária fornece a significação 
secundária como que o sentido de um sentido (RICOEUR, 1999, p. 67).  

Toda essa argumentação sucinta nos remete à experiência do sagrado coligada à ideia 

de sentido, significado e verdade, numa perspectiva ontológica. A compreensão da 

experiência do sagrado pelos caminhos da hermenêutica é uma luta entre o sondável e o 

insondável. As significações mais profundas se encontram no entroncamento dialético entre o 

que se pode e o que não se pode compreender, no campo da simbólica. A simbolização faz 

com que o ser humano se descole progressivamente da circunstância, projetando-o a novos 

horizontes. Os símbolos, num processo mais longo, desembocam na construção do mundo.  

Minha convicção é de que é preciso pensar por trás dos símbolos, mas a 
partir dos símbolos, em conformidade com os símbolos; que sua substância 
é indestrutível, que eles constituem o fundo revelador da palavra que habita 
entre os homens. Em suma, o símbolo dá a pensar. De outra parte, um 
perigo que nos espreita é o de repetir o símbolo num mimo de 
racionalidade, de racionalizar os símbolos enquanto tais, e assim fixá-los, 
no plano imaginativo onde nascem e se desdobram (RICOEUR, 1978, p. 
252).  

 Em nossa concepção, há uma articulação entre a identidade narrativa e os termos 

mediadores, mediante o percurso hermenêutico. Essa perspectiva muito nos importa por dois 

motivos: em primeiro lugar, deixa-nos claro que a busca por sentidos no e para o ser humano 

constitui elemento chave para ampliar nossa compreensão da identidade religiosa dos 

brasileiros. Em segundo lugar, essa epistemologia amparada pela hermenêutica se baseia na 

abertura de sentidos, estabelecendo concepções de inacabamento, segundo a lógica de 

Ricoeur. Importa afirmar que essa categoria de inacabamento não diminui em coisa alguma a 

                                                 
26 O símbolo nos lança para além do signo. Essa é também a conclusão de Franco e Gross. Para este último, “o 
símbolo pressupõe o signo, mas o transcende, tendo a capacidade de expressar o que signo algum consegue”. 
(GROSS, 1999, p. 42). Já para o primeiro, o símbolo é duplamente intencional: “tem uma intenção primeira, mais 
próxima e literal, mas possui também uma intenção segunda, posterior e distante” (FRANCO, 1995, p. 56).  
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relevância e profundidade da abordagem desse pensador francês. Ao contrário, o sentido de 

algo ou alguma coisa é mais relevante que o conceito de verdade, segundo o cartesianismo.  

O percurso que acabamos de descrever tem seu eco em um pequeno texto de Ricoeur 

de 1967, intitulado Taizé et l’église de demain. Ao considerar a comunidade de Taizé como 

uma forma de ser igreja no futuro, Ricoeur afirma: “Todo simbolismo é um memorial. Ele é 

também coisa que abordarei depois. Mas ele é primeiramente um memorial: ‘Fazei isso em 

memória de mim...’”. E todo memorial luta contra o esquecimento. Para Ricoeur, a cultura, na 

medida em que se regula sobre um modelo tecnológico, segrega o esquecimento. A utilização 

da ferramenta, da máquina sem memória: o instrumento se esgota na sua função atual; que 

abole seu passado na sua utilização presente. O símbolo é memória; ele retoma outros 

símbolos mais antigos que o integram.  

Para nós, a compreensão da identidade narrativa, marcada pelo processo de 

intersubjetividade sempre latente na relação do si com os outros na dinâmica do tempo, 

alinhada ao trabalho da memória e à polissemia do símbolo, favorece bastante uma leitura 

hermenêutica mais complementar e segura da identidade religiosa dos brasileiros segundo o 

olhar de Darcy Ribeiro. Suas narrativas no tempo, experiências vivenciais histórico-fictícias, 

memórias e símbolos favorecem projeções múltiplas do que fomos, do que somos e até do que 

seremos - fazimentos, num processo qualificado como metáfora da bricolagem.  

Além disso, não podemos deixar de considerar que na percepção de Ricoeur, uma 

“coisa” possui o sentido dado, mas não só. Por isso, ele lança mão do argumento: "a questão 

da consciência é tão obscura como a questão do inconsciente" (RICOEUR, 1978, p. 100), 

donde decorre o fato de que interpretação e compreensão estão sempre abertas. Daí a posição 

inusitada que afirma: “Eu sou, mas o que sou eu, eu que sou? Eis o que eu já não sei. Por 

outras palavras, a reflexão perdeu a segurança da consciência. Aquilo que eu sou é tão 

problemático como é apodítico que eu sou” (RICOEUR, 1978, p. 236). Portanto, não é só o 

inconsciente que precisa de interpretação, mas também o consciente. O que sou ou o que acho 

que sou é sempre problemático. O que Ricoeur quer evidenciar é o fato de que, nossa 

condição de ser humano no mundo não se qualifica tão somente por intermédio de uma 

consciência subjetivada. Somos com os outros. Nossa identidade narrativa, precisada no 

campo da linguagem, está em constante fazimento nas esferas dos signos e significados, dos 

símbolos e mitos, das distensões e extensões, nas prefigurações, configurações e refigurações, 

enfim, das metáforas e bricolagens.  
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A partir desse ponto, todas as vezes que nos reportarmos ao trabalho de configuração 

da identidade religiosa dos brasileiros segundo a intuição de Darcy, se evidenciará a noção de 

identidade narrativa, coligada ao trabalho da memória e à polissemia do símbolo. Eis o 

inacabamento.  
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CAPÍTULO 2: UMA HERMENÊUTICA DO PENSAMENTO 

RELIGIOSO DE DARCY RIBEIRO 

 

Darcy Ribeiro disse sobre si mesmo: “Quem sou eu? Às vezes, me comparo com as 

cobras, não por venenoso, mas porque eu e elas mudamos de pele de vez em quando. Usei 

muitas peles nessa minha vida” (RIBEIRO, 2008, p. 10). Eis o desafio: abordar a obra deste 

autor em constantes mudanças, pelas vias do religioso.  

De posse desse testemunho pessoal, interpretamos o pensamento religioso de Darcy 

buscando uma de suas peles. De fato, uma pele diferente das outras, pois embora nunca 

assumida por ele, foi deixada em vários rastros da sua trajetória como escritor e pessoa. Uma 

pele multicolorida e marcada pela beleza e pela crítica dura, pela devoção internalizada numa 

espiritualidade bricolada, sinalizada pela obscuridade da finitude. Encontramos em Darcy a 

paixão e o ódio pela religião tais como se configuram em suas obras. A referida pele, em 

nossa concepção, merecia uma atenção específica. Abordamos a vida e o pensamento de 

Darcy do campo da religião destacando-o como figura controversa, colocando-o num campo 

diferenciado do habitual.  

Nosso propósito mais específico neste capítulo é interrogar Darcy sobre a 

singularidade de seus posicionamentos sobre a religião e igualmente explorar as articulações 

da identidade narrativa presente em sua linguagem camaleônica.  

O debruçar heurístico sobre a obra de Darcy constitui possibilidade de reinterpretar o 

fenômeno religioso entre os brasileiros. Assim, apesar de esboçarmos alguns traços da 

“experiência religiosa” darcyniana, nosso objetivo primordial se refere à interpretação dos 

textos, inclusive os programas e as entrevistas.  

Temos aqui um problema de duplo sentido. Por um lado, os apontamentos teóricos de 

Darcy que o colocam na posição de um ateu ou agnóstico e, do outro, sua veemente 

necessidade de discutir o tema da religião em suas obras. Por esse motivo, nosso caminho não 

poderia ser outro, senão o hermenêutico.  

Nosso capítulo se divide da seguinte forma: Num primeiro momento evidenciaremos a 

forma como o religioso aparece na obra escrita de Darcy, quando ele cita, analisa e critica a 

religião. Veremos suas confissões, suas memórias com alto grau de religiosidade, suas severas 
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críticas às hierarquias da cristandade, bem como suas crises existenciais. Num segundo 

momento, vamos propor uma discussão sobre o símbolo e a religião na obra darcyniana. 

Logicamente, muito do que vamos discutir tem a ver com a inserção de Darcy no universo 

indígena, quando de suas vivências junto aos diversos grupos em seus trabalhos 

antropológicos. No terceiro tópico, discutiremos o romance Utopia Selvagem, uma brilhante 

fábula do fazimento cultural-religioso do Brasil, crivado de diversos posicionamentos em 

relação à religião. E concluiremos com algumas observações de Darcy no arcabouço da 

discussão entre educação e religião.  

Apesar da carência de ensaios a respeito das obras de Darcy Ribeiro27, os seus Estudos 

de Antropologia da Civilização, seus romances confessionais e suas crônicas se caracterizam 

como importante paradigma para uma análise mais detida da religião dos brasileiros. 28 

Darcy tem uma profunda relação de amor pelo Brasil e pelos brasileiros. Uma relação 

que ressalta os aspectos trágicos e agudos da realidade vivida e experienciada. Era um 

humanista, temperado pelo radicalismo das sociedades europeias do começo do século XX, 

pelo existencialismo de Sartre e, mais tarde, pelas agitações de Maio de 1968 e pelos 

movimentos beat e hippie; pela Revolução Cubana e pela Guerra do Vietnã. Mais do que isso: 

era da estirpe de gente que bebeu no modernismo antropofágico da Semana de Artes 

Modernas em 1922 (RIBEIRO, 2008, p. 10).  

Dessa mistura complexa brotaram no Brasil coisas tão diversas como o 
Cinema Novo, a Sudene – Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste, os CPCs – Centros Populares de Cultura, um teatro radicalmente 
novo, o movimento tropicalista, e uma produção acadêmica comprometida 
com a realidade. Uma série de caminhos se abriu também na arquitetura e 
nas artes plásticas. Formas livres e novas linguagens; “uma visão 

                                                 
27 Salvo três trabalhos mais recentes, o primeiro de autoria de Helena Bomeny, Darcy Ribeiro: a sociologia de um 
indisciplinado, o segundo de Gilberto Vasconcelos, Darcy Ribeiro e a criminalidade acadêmica, e o terceiro de Júlio 
César Paula e Silva, O Camaleão diante do espelho: o esforço de reinvenção do Brasil no pensamento de Darcy 
Ribeiro. O fato é que grande parte da academia brasileira – principalmente a paulista – nunca aceitou o pensamento 
independente de Darcy. Há também críticas de várias naturezas em relação a sua atuação política e ao fato de ter 
assumido cargos de poder. Entretanto, Darcy foi um dos poucos intelectuais brasileiros a se engajar na luta político-
partidária. “Foi ministro da educação e chefe da Casa Civil nos anos 1960, candidato a governador no Rio de Janeiro -
nos 1980, vice-governador e secretário de Estado no governo Leonel Brizola e, já perto do final da vida, foi senador da 
República. Darcy aceitou os riscos desse engajamento e da exposição pública como poucos intelectuais latino-
americanos o fizeram, e foi, também por isso, bastante estigmatizado” (cf. RIBEIRO, 2008, p. 12-13).  
28 É importante frisar também que um dos primeiros escritos de Darcy Ribeiro buscava refletir sobre religião. Trata-se 
da sua obra Kadiwéu: Mito, Religião e Arte (1957), clássico referencial para a antropologia, que procura evidenciar 
aspectos presentes no imaginário desses índios descendentes dos Guaicuru. A autobiografia de Darcy (Confissões) 
contribui para a intensidade deste trabalho, pois sua figura emblemática, como antropólogo, escritor e homem público, 
sempre foi muito controvertida. Entretanto, é inegável o fato de que Darcy escreve com um estilo próprio e cativante, 
sempre com imagens de fundo emotivo. Segundo Paula e Silva, “Darcy fala por imagens já presentes no nosso 
imaginário e trabalha sobre esse material semipronto” (PAULA e SILVA, 2007, p. 11).  
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radicalmente renovadora da modernidade”, como bem disse Subirats. 
(RIBEIRO, 2008, p. 11)29 

Darcy se encontra no entroncamento de toda essa renovadora modernidade. 

Representa de igual modo, uma percepção latino-americana engajada a partir dos 

desfavorecidos. Ele nunca quis estar ao lado dos que o venceram em todas as diversas lutas 

ideológicas travadas. Por isso, corroboramos com Paula e Silva quando afirma que a obra de 

Darcy é a recriação da história da formação do povo brasileiro a partir da matriz tupi-guarani 

e das posteriores junções lusitanas e africanas.  

Darcy buscou produzir um novo parâmetro analítico da história do Brasil e 
da América Latina que mantivesse outro horizonte, nebuloso, porém, 
otimista. Reorganizar originalmente os países periféricos implicava em criar 
novas e positivas formas de autorreconhecimento e intervenção para os seus 
povos, alargando as bases sociais e politicamente excludentes de seus 
respectivos Estados nacionais. Sem isso, continuaríamos prisioneiros da 
lógica colonial que se perpetua desde a nossa origem (RIBEIRO, 2008, p. 11).  

Fruto da renovadora modernidade e engajado com a existência dos desfavorecidos, 

“buscava um socialismo moreno com repercussões profundas na alma brasileira, no que se 

identificava com seu grande amigo, o cineasta Glauber Rocha” (RIBEIRO, 2008, p. 12). 

Como homem, Darcy, no prefácio de O povo brasileiro, adverte:  

Portanto, não se iluda comigo, leitor. Além de antropólogo, sou homem de 
fé e de partido. Faço política e faço ciência movido por razões éticas e por 
um fundo de patriotismo. Não procure, aqui, análises isentas. Este é um 
livro que se quer ser participante, que aspira a influir sobre as pessoas, que 
aspira a ajudar o Brasil a encontrar-se a si mesmo (RIBEIRO, 2006, p. 16).  

Vamos refletir sobre as paixões darcynianas e perguntar pelas suas compreensões ou 

incompreensões, sobre como ele mesmo pensa e vê a religião do povo brasileiro. Já que para 

este “homem de fé”, fato e mito formam a tessitura da vida, qualquer análise que menospreze 

estes aspectos será incompleta e desinteressante. Vamos interpretá-lo, estabelecendo um 

diálogo com sua fala “religiosa” franca, ousada e poética.  

                                                 
29 Prefácio de Isa Grispum Ferraz, que faz uma alusão a SUBIRATS, Eduardo. A penúltima visão do paraíso. São 
Paulo: Studio Nobel, 2001.  
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2. 1. Uma leitura do religioso em Darcy Ribeiro 

Há 15 anos, morreu Darcy Ribeiro, em fevereiro de 1997. Ele foi um autêntico 

pensador brasileiro que viveu 75 anos, fazendo na vida, de tudo um pouco.  

Morreu como senador da República, depois de ter sido ministro da 
Educação, ministro chefe da Casa Civil, vice-governador do Rio de Janeiro, 
secretário de Cultura do Rio de Janeiro, secretário de Desenvolvimento 
Social de Minas Gerais. Escreveu romances, ensaios antropológicos, ensaios 
sobre educação e análises críticas da história do Brasil e da América Latina. 
Só de artigos, palestras, conferências e ensaios que nunca foram reunidos em 
livros, Darcy escreveu perto de uma centena. Foi indigenista, antropólogo, 
agitador, conspirador, mas gostava de ser chamado de educador – coisa, 
aliás, que também era (NEPOMUCENO, 2001, p. 9-10).  

Como intelectual de várias peles, Darcy se viu envolto em vários projetos que visavam 

entender o “fazimento” do Brasil. Ele jamais se recolheu especificamente aos claustros 

acadêmicos. Era homem apaixonado pelo povo brasileiro e que nunca deixou de pensar a vida 

e o sagrado da vida de uma forma excêntrica. Exemplificamos nossa constatação com as suas 

palavras: “Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei 

alfabetizar as crianças, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, não consegui. Mas 

meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu” 

(NEPOMUCENO, 2001, p. 57).  

O tema do religioso em Darcy levou-nos à busca de outras múltiplas referências do 

pensamento deste autor.30 Para nós, o estudo da obra de Darcy Ribeiro é um desafio 

estimulante, pois é ela um horizonte aberto para se pensar o Brasil contemporâneo (RIBEIRO, 

1972b).31 

                                                 
30 Ficamos surpresos ao constatar que coisa alguma havia sido escrito nessa linha. Não existem trabalhos acadêmicos 
pensando Darcy e religião.  
31 A tônica que move Darcy em Teoria do Brasiltem a ver com a pertinente busca pelo entendimento de Brasil, seja do 
passado ou do presente. Este autor quer entender o Brasil porque quer participar e influir no seu destino. Este livro foi 
escrito no período do exílio e essa circunstância foi responsável pelo seu tom candente – marcado pela paixão de todos 
os proscritos. Há uma ousadia nas argumentações que consideram a formação sociocultural do Brasil evidenciada no 
objetivo de instrumentalizar o brasileiro comum com um discurso mais realista e convincente apontando para a 
finalidade de que este venha a conhecer mais o Brasil, bem como convocá-lo à transformação da sociedade. A Teoria 
do Brasil nasce de quatro abordagens complementares: a. o estudo das formações econômico-sociais e a análise das 
formas que elas assumiram no Brasil; b. o estudo comparativo das configurações histórico-culturais que se registraram 
nas Américas e o exame do modo pelo qual se conformaram a sociedade e a cultura brasileira; c. a análise das formas 
de estratificação social empiricamente discerníveis no Brasil e das estruturas de poder que lhes correspondem; d. o 
exame crítico das construções culturais e ideológicas através das quais se vem elaborando a consciência nacional. É da 
combinação dessas quatro análises que Darcy designa sua antropologia de Antropologia Dialética.  
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Darcy nos abre, em O processo civilizatório, muitas possibilidades para melhor 

compreensão do amálgama que formou o povo brasileiro (RIBEIRO, 2000c).32 Nessa abertura 

de horizontes decorrentes de uma reflexão hermenêutica, surgiram indagações de nossa parte 

sobre as agudas e afiadas críticas, por vezes carregadas de ironia, sobre o aspecto religioso e a 

ideia de Deus na formação e vivência do povo brasileiro. Assim, resolvemos peneirar nas 

areias desérticas da obra “camaleônica” de Darcy as suas emanações sobre o fenômeno 

“religioso”. Não se trata, evidentemente, de fazer de Darcy um religioso, tampouco 

cristianizá-lo. Fazendo assim, perderíamos a riqueza do diálogo a que estamos nos propondo. 

Buscamos, o quanto possível, descobrir suas argumentações a respeito da fé e da piedade no 

contexto do povo brasileiro pelo viés da hermenêutica.  

Com acuidade, pinçamos nas suas obras todas as interpelações em relação ao campo 

da religião. Visualizamos que as múltiplas vezes que esse “camaleão diante do espelho” se 

declarou ateu, na verdade estava se lançando à liberdade de outra utopia religiosa para além 

da piedade amorfa muitas vezes desinteressada da vida, demonstrada pelos círculos mais 

ortodoxos da cristandade.  

Assim, nos colocamos na posição de intérprete das suas elucubrações. A construção 

deste capítulo se deu muito mais pelo que Darcy pontuou, principalmente no que se refere à 

                                                 
32 Essa obra considera o processo pelo qual se deu a formação dos povos americanos. Ela visa também proceder a uma 
revisão crítica das teorias da evolução sociocultural e propor um novo esquema do desenvolvimento humano. Mesmo 
diante do risco premente de uma revisão desse naipe, Darcy se aventura na tarefa de classificar os povos americanos. 
Ele alarga a perspectiva de análise no tempo e no espaço, elaborando uma primeira esquematização dos passos da 
evolução tecnológica, social e ideológica das sociedades humanas, de cujo desdobramento posterior resultou este 
trabalho. Darcy dá-nos, neste livro, a sua visão da história humana. Para Anísio Teixeira, este livro é indispensável 
para o entendimento de Brasil. É uma introdução ao estudo da sociedade humana. Na mesma linha reflexiva, nos 
deparamos com Configurações Histórico-Culturais dos Povos Americanos que livro reúne dois trabalhos de Darcy que 
consideram, igualmente, o processo de formação desses povos e as causas das desigualdades sociais. Trata-se de mais 
uma contribuição para o campo das ciências sociais; Focaliza as questões cruciais com que se debatem as sociedades 
modernas, mesmo as que se situam em cheio no seu campo de preocupação científica. O livro também representa as 
reações contra as tendências autolimitativas da antropologia, pois pretende visualizar porque os povos são como o são 
agora. É também um trabalho de reformulação das ferramentas da antropologia. O interesse básico do presente estudo 
reside no exame do processo de formação de novas entidades étnicas pela interação entre sociedades distintas, 
integradas em diferentes tradições culturais, dentro do enquadramento de processos civilizatórios. O quarto estudo de 
Darcy é intitulado O Dilema da América Latina. Estruturas de Poder e Forças Insurgentes. Este estudo também 
visitado por nós evidencia os povos americanos, dedicando-se a elucidar o caráter do subdesenvolvimento a qual o 
brasileiro está submerso, principalmente enfocando a natureza de dependência deste povo com respeito à América do 
Norte. Analisa, ainda, as lutas que se travam no continente entre as estruturas de poder que querem manter a ordenação 
social tal qual as forças virtualmente insurgentes que querem transformá-la. A partir de um estudo clássico de Hegel 
sobre a filosofia da história, em que vaticina uma guerra entre os povos latinos e anglo-saxões, Darcy afirma que a 
guerra está em curso, entretanto, ao invés de ser armada, se trava mediante conspirações, subornos, contratos, 
intimidações, quarteladas, treinamento de forças repressivas, programas de estudos sociológicos, projetos econômicos 
e campanhas publicitárias. De posse dessa constatação o autor vai formular uma teoria que auxilie no impulso da 
revolução necessária para os povos latinos.  
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esfera do religioso. Importa ainda dizer que não vamos encontrar nas reflexões de Darcy 

nenhum tipo de método ou sistemática em relação ao aspecto religioso, pois ele deteve-se, 

mais precisamente, sobre a tarefa de entender os brasileiros dentro dos campos das ciências 

sociais. Entretanto, nessa sua fascinante caminhada deixou brechas suficientes para 

desenvolvermos também nossas intuições sobre o que aqui batizamos sexta lança.  

 

2.1.1. Darcy e suas confissões 

Seguindo uma linha de tradição litúrgica, Darcy resolveu confessar, deixando claro 

que o fez antes que o câncer, a memória em relação à sua mãe – apelidada carinhosamente de 

Fininha – e a solidão o tomassem por completo:  

Escrevi estas Confissões urgido por duas lanças. Meu medo-pânico de 
morrer antes de dizer a que vim. Meu medo ainda maior de que 
sobreviessem as dores terminais e as drogas heroicas trazendo com elas as 
bobeiras do barato. [...] Este livro meu, ao contrário dos outros todos, cheios 
de datas e precisões, é um mero reconto espontâneo. Recapitulo aqui, como 
me vem à cabeça, o que me sucedeu pela vida afora, desde o começo, sob o 
olhar de Fininha, até agora, sozinho neste mundo (RIBEIRO, 1997, p. 11).  

Esse “reconto” espontâneo consiste em um autorretrato que visa estabelecer uma 

comoção aos leitores e proporcionar um “reencontro” de Darcy consigo. Isso fica evidente na 

frase: “Meu propósito, nesta recapitulação, era saber e sentir como é que cheguei a ser o que 

sou” (RIBEIRO, 1997, p. 11). 33 

 

2.1.1.1. Memórias religiosas 

Darcy tinha dificuldades para se encaixar nos parâmetros da cristandade oficial ou em 

qualquer eixo dogmático marcado pela insensibilidade em relação à vida. Ele sempre deixou 

claro que a sua utopia, expressão sempre em evidência na sua obra, estava fixada no princípio 

da liberdade. Ele sempre inquietou seus leitores – seus diletos expectadores e opositores – 

com um discurso camaleônico e ateísta. Resultou disso, no imaginário popular e até mesmo 

em círculos fechados das ciências sociais, o imaginário de que Darcy e a ideia de Deus não 

                                                 
33 Darcy sempre se mostrou um apaixonado pela vida, ao lado de pessoas boas, bonitas, com conversa acompanhada 
de saborosa comida e regada a vinho do Porto. Assim, em suas palavras de abertura, ele evidencia sua angústia e seu 
sentimento antropológico, fugindo da lógica cartesiana ou mesmo da utopia do encantamento científico.  
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combinavam, pois ele era um ateu. Sobre este aspecto, há um curioso depoimento de Boff 

dado ao programa É Notícia, que transcrevemos com o intuito de ilustrar o conflito religioso 

vivenciado por Darcy.  

Repórter (Kennedy): O senhor acha que o catolicismo e as outras religiões 
estão em crise? Tem aumentado o número de ateus no Brasil e na 
humanidade, muito pequeno ainda, uma parcela muito pequena. Mas sobre 
essa crise das religiões, se é que existe uma crise mesmo, o senhor acha que 
vai aumentar o número de ateus? 

Leonardo: Eu acho que as religiões estão participando da crise mundial das 
culturas. Todas elas estão em crise. Isto é, não há nenhuma instância que nos 
pinte um horizonte de esperança. A humanidade tá numa encruzilhada 
perigosa, as religiões participam disso. Por outro lado, há uma volta muito 
grande do místico, do religioso, do espiritual, porque o ser humano está 
saturado de bens materiais, de excesso de racionalidade. Ele quer ver outro 
lado da realidade. E o invisível é parte do visível. Agora, nós temos que 
saber dizer isso de uma forma não alienadora, para que a pessoa se humanize 
e se transforme em melhor, e nesse sentido muitas religiões querem fazer as 
pessoas mais religiosas, quando a intenção das religiões, e de Jesus, é fazer 
as pessoas mais humanas, mais sensíveis, mais solidarias...  

Repórter: Mais felizes, né? 

Leonardo: É, como resultado: a felicidade. Mas a felicidade que não vem 
direta. Ela é fruto de todo um processo em que a pessoa assume uma 
identidade junto com os outros e vai melhorando as condições da vida boa 
pra nós e boa pra toda a comunidade de vida, porque não existimos somente 
nós, existem também a natureza, as florestas, os animais e plantas sem os 
quais nós não vivemos. Então, a felicidade deve incorporar nas suas relações 
todas essas realidades.  

Repórter: Muitos dos que não creem em Deus dizem que mudariam de 
opinião se tivessem uma prova da existência dele. Qual é a prova da 
existência de Deus, Leonardo? 

Leonardo: Olha, Kennedy, eu acho que há um equívoco enorme. Saiu nos 
jornais outro dia ainda que naquele grande centro de pesquisa na Suíça, estão 
procurando aquele “Adrian” que seria a partícula Deus. Digo: Se 
encontrarem a partícula Deus, eu viro ateu. Porque Deus não é uma coisa 
que você encontra aqui. Existe uma famosa frase de um teólogo franciscano 
medieval chamado Doutor Sutil – João Dans Escoto, que diz: “Se Deus 
existe como as coisas existem, então Deus não existe. Porque Deus não é do 
mundo das coisas que eu verifico. Não, ele é o fundamento, aquele que 
suporta, que permite que as coisas existam. Ele é o mistério do mundo. 
Então, há muito ateu hoje que é um ateu ético. Ele é ateu contra as imagens 
de Deus, que definitivamente têm que ser negadas. E há uma frase do 
Concílio Vaticano II, aquela reunião dos bispos do século passado, que diz o 
seguinte: “nós falamos de tal maneira de um Deus sem mundo que apareceu 
um mundo sem deus”. Então, há um ateísmo que é fruto de uma pregação, de 
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um anúncio cristão que não engrandece o ser humano e que mostra um Deus 
tão terrível, um abismo aterrador, que não vale a pena crer. Quando pra mim, 
a fé é uma aposta de que a vida tem sentido, que há um polo que nos atrai 
para um fim bom da Criação.  

Repórter: Mas nós nunca vamos encontrar essa prova no mundo material da 
existência de Deus? É uma questão de fé, Leonardo, de que acreditar que Ele 
existe? Nunca poderá ser verificada? 

Leonardo: Eu acho que o lugar de Deus não é na razão. Acho que o grande 
equívoco de toda a modernidade foi o de colocar Deus na razão. E Pascal já 
viu que não é a razão que sente Deus; é o coração que sente Deus. Deus é 
uma experiência da profundidade, aquilo que Freud disse: a experiência 
oceânica do mistério do mundo. E isso é uma questão da razão sensível, da 
razão cordial, aquela crença de que a luz tem mais direito que as trevas; que 
a vida é mais forte que a morte, esse motor que me empurra continuamente a 
viver e que os gregos chamavam de entusiasmo, essa palavra riquíssima, 
entusiasmo, significa: en teos asmos: ter um Deus dentro.  

Repórter: Mas aí, Leonardo, não basta a razão pra que isso aconteça? Você 
não precisa que Deus te diga que uma coisa deve ser feita corretamente por 
que é a coisa certa a fazer. A sua consciência te diz. Você faz a coisa certa 
porque você tem a consciência de que deve fazer a coisa certa. A gente ouve 
desde pequeno: Se fizer tal coisa Deus vai te punir e tal. Você não acha que a 
razão já constata isso? Você tem que fazer a coisa certa e o bem porque a 
coisa correta a fazer a sua própria voz constata isso? 

Leonardo: Os clássicos da ética e o próprio Kant que é a referência da ética 
diz isso; a razão estabelece as normas e os princípios, mas a motivação para 
vivê-los não vem da razão. A razão é uma espécie de máquina fotográfica. 
Ela constata. Agora, é o coração que te leva, é a paixão, é o interesse pelo 
outro, é a sensação de que o bem vale mais do que o mal, pra mim e para o 
outro. Ai entra uma dimensão mais globalizante. Não que anulemos a razão, 
porque senão a fé fica um fundamentalismo. Mas a razão nos ajuda nas 
negativas. Tem mais sentido crer em Deus do que negar deus.  

Repórter: Por quê? 

Leonardo: Porque eu fiquei pensando em amigos meus. Até me lembro de 
um querido amigo, como Darcy Ribeiro. Que quase terminando a vida me 
dizia: “Me inveja Boff, você é inteligente, você acredita. Gostaria de crer 
como minha mãe que morreu com uma velinha acesa, como toda mãe 
mineira. Adoraria crer, mas não consigo. Eu vou voltar ao pó cósmico, eu 
vou voltar ao nada”. E vivia amargurado com isso. E eu dizia: “Darcy 
Ribeiro, nada disso, você que só lutou pelos pobres, pelos índios, pelos 
negros junto com o Brizola vai cair nos braços de Deus-Mãe, que vai te 
abraçar, te beijar e te dizer: “Finalmente, você chegou, porque eu morria de 
saudades de você”. Ele quase desmaiou e disse: “Por que não me falaram 
assim de Deus? Porque um Deus assim eu aceito. Agora, só falam de um 
Deus tenebroso que não estimula a vida”. Então, eu acho que o ateísmo 
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quando é tomado a sério, ele é ético, porque luta pela justiça, mas quando ele 
é mais metafísico, ele acaba num desencanto e a morte é a maior tragédia.  

Repórter: Pois é, não há nenhum mal nisso Leonardo, em se acreditar e isso 
se tornar mais confortável. Esse exemplo de Darcy é muito interessante. Eu 
quero acreditar porque se eu acreditar é mais confortável encarar a morte. 
Porque é muito difícil encarar a morte se você não acredita que tem algo 
depois. Você acredita que existe uma vida depois da morte? Que tipo de vida 
é essa? 

Leonardo: Olha, um dos livros mais lidos meu é Vida para além da morte. 
Acho que não existe uma vida depois da morte. A vida começa aqui, não 
termina nunca.  

Repórter: Bem colocado.  

Leonardo: Ela passa em estágios. A gente não vive pra morrer, como dizem 
os existencialistas. Nós morremos para ressuscitar. Para viver mais e melhor 
em outro nível. Então, saber que você continua na rede de vida, que você 
está na palma da mão de Deus, de um Deus que diz: “Eu sou o soberano 
amante da vida”. Assim na Bíblia Ele se apresenta. Isso dá um desafogo em 
sua existência. Você desfruta mais de todas as coisas e sabe que tem futuro, 
porque quando você se choca com o muro você entra numa espécie de 
desespero. Eu acho que a dinâmica do ser humano – isso é do grande 
filósofo Ernst Bloch – é o princípio esperança. Que não é uma virtude da 
esperança. É aquele motor que sempre abre novos horizontes, que faz você 
melhorar a sociedade, que você fica lutando para ser um melhor jornalista, 
essa energia isso é o que a gente chama de Deus. 34 

Tendo como eco esse depoimento de Boff, nesta elaboração hermenêutica, torna-se 

crucial deixar claro que este pensador autenticamente brasileiro precisa ser ouvido também no 

que se refere à religião. 35 Suas primeiras críticas em relação a esses temas estão nas suas 

considerações sobre um lado de sua família, justamente o lado Silveira, que era religioso. 

Darcy deixou evidente em sua obra a sua dificuldade em se alinhar a uma vida pia, descolada 

da realidade. Para ele, os Silveiras eram demasiadamente religiosos: 

É toda gente pia que deu muitos padres e muitíssimas freiras. Todas as 
mulheres são católicas devotas de confissão e comunhão frequente, 
parecendo virtuosas. Os homens também. Pecam pouco e se arrependem 

                                                 
34 Programa: É Notícia. Disponível no site: http: //www. youtube. com/watch?v=pWNnP_3Koxo. Acessado em 04 de 
abril de 2013.  
35 A questão inerente ao ateísmo ou não-ateísmo se torna secundária para nós. De antemão, esclarecemos que não 
vamos entrar nessa discussão. O fato é que, no bojo do ateísmo, Darcy incorporou ao seu discurso dissonante e 
heterodoxo coisas como o culto ao Espírito Santo, as iconografias do Jesuscristinho e de Iemanjá, a mestiçagem 
brasileira e uma profunda vontade de beleza, que ele aprendeu a observar com os índios com quem conviveu durante 
dez anos. Então, não almejamos fazer de Darcy um religioso. Seria, por certo, néscio de nossa parte.  

http://www.youtube.com/watch?v=pWNnP_3Koxo
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muito de seus pecados, mas são temerosos de Deus e de suas despóticas 
mulheres. (RIBEIRO, 1997, p. 25-29)36.  

Por outro lado, os Ribeiros tinham o cheiro da modernidade e não estavam escondidos 

em seus atos penitenciais. Em suma, eram diferentes. Ele narra um acontecido coma sua tia 

Neném que exemplifica sua opção por esse lado da família:  

Tio Plínio era o principal intelectual da cidade. Médico inteligente e muito 
lido. Melhor que ele era sua admirável mulher, tia Neném, de vida 
aventurosa. Menina ainda, fugiu com um violeiro. Os capangas do pai a 
recuperaram, enquanto fugia na garupa dele de fazenda em fazenda, 
pedindo alcova para moça donzela, em busca de padre para casar. O pai 
dela, homem bravo, enraivecido, mandou Neném estudar num colégio de 
freiras em Belo Horizonte. Acabou formando-se em farmácia, umas das 
primeiras mineiras graduadas na universidade. Mulher competente: 
conquistou e casou-se com Plínio, que era o moço mais requisitado da 
cidade. Sempre vi Neném dentro de casa com vestido muito chique, meia 
de seda e sapato alto. Não dava por menos. Quando, uma vez, pedi a 
bênção, eu tinha uns seis anos, Neném me disse: “Deixa dessa besteira de 
pedir benção, menino”. Aquela frase explodiu os meus ouvidos, tão 
diferente e contrastante era com tudo o que eu ouvia no seio da família 
Silveira (RIBEIRO, 1997, p. 33).  

Apesar desse estouro nos ouvidos de Darcy, ele sempre mostrou uma piedade 

excêntrica. Diante do momento de despedida de sua falecida mãe, pessoa que ele mais 

admirava, devocionalmente deixa emanar:  

Encontrei-a já exposta em um caixão, miudinha. Beijei sua testa e pedi 
várias vezes a bênção, esperando que ela dissesse: “Deus te abençoe, meu 
filho, e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro te proteja”. Atravessei a 
noite com as velhas companheiras dela, que rezavam terços incontáveis. De 
madrugada, eu cansei e pedi: “Não rezem mais, vamos cantar.” Saiu de mim 
uma cantiga de procissão que eu não me lembraria nunca de que me 
lembrasse: No céu, no céu, com minha mãe estarei, com minha mãe estarei, 
na santa glória um dia. Junto da Virgem Maria no céu triunfarei. No céu, no 
céu, com minha mãe estarei. (RIBEIRO, 1997, p. 35) 

A memória nostálgica e cheia de símbolos religiosos nos apresenta um Darcy não 

muito conhecido nos círculos científicos. É evidente a marca do aprendizado ainda quando 

criança. Diante do corpo inerte de sua mãe, Fininha, ele busca proteção pela dor da perda e 
                                                 
36 Darcy, usando e abusando do seu tom irônico, afirma que esse lado de sua genealogia não é boa para ganhar 
dinheiro. Como ele mesmo diz: “Chegam apenas a remediados. Não sei de nenhum Silveira rico”. Entretanto, ao falar 
do lado Ribeiro, sobrenome acadêmico adotado por ele, Darcy expressa: “Os Ribeiros, ao contrário dos Silveira, não 
são gente de igreja, enricam fácil e gostam muito de odiar-se uns aos outros. Têm orgulho de si mesmos como antigos 
garimpeiros e contrabandistas de diamantes”. Encontra-se em suas confissões uma série de elementos oriundos dos 
campos da antropologia, como por exemplo, a análise que compara religião e economia. Está também nessa 
observação do nosso autor a dicotomia presente na conjuntura social do povo mineiro.  
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pela instalação do luto. Assim, brada à luz da aurora e pede o cessar das rezas. Que venha o 

canto para afugentar os temores. E lhe vem à mente uma antiga canção que possui fundo 

escatológico. A “fé” demonstrada por Darcy muda ou se altera mediante o momento, 

evidenciando a dificuldade desse pensador em ser monolítico. Claro que essa piedade, 

revelada explicitamente no velório de sua mãe, não se desenvolveu sem travessuras. Darcy, ao 

recordar os “trabalhos” dados à sua mãe conta do dia em que participou da eucaristia por 

causa de uma menina chamada Juju. Ele ainda não havia feito a primeira comunhão, e acabou 

por levar uma surra da sua mãe ao chegar a sua casa. E ainda: 

Sempre vivi enrolado em assuntos de igreja porque o povo Silveira não fazia 
outra coisa. Os moleques da cidade se dividiam nas mesmas linhas dos 
partidos políticos e brigavam com igual entusiasmo. Eu liderava o bando do 
lado de cima. Um domingo, levei todos a uma aula de catecismo da minha 
tia Ceci. Lá, ouvi horrorizado que haviam chegado à cidade uns falsos 
sacerdotes que serviam ao diabo. Eram tão bandidos e filhos daquilo que até 
falavam mal de Nossa Senhora e do Espírito Santo. Não tive dúvidas. Levei 
o meu bando para a igreja que estavam construindo na praça, onde 
montavam o gradeado para o telhado e ali haviam posto um monte de telhas. 
Quebramos todas. Além disso, arrebentamos uma caixa d´água, que alguém 
inventou que era a caixeta do demônio. (RIBEIRO, 1997, p. 35-36).  

Outros dois episódios atestam as dificuldades de Darcy menino com os ditames da 

cristandade:  

Outra recordação que tenho da matéria, eu tinha lá uns onze anos, era a 
minha vocação enorme para coroinha. O sacristão que tomava conta da 
matriz para o padre belga não queria saber de mim. Mas vendo que eu tinha 
decorado todo o responsório em latim para cantar direitinho, na hora certa, 
acabou me dando a batininha. Lá fui eu por muito tempo ajudar à missa com 
o gozo de tocar as quatro campainhas soldadas na sineta. Isso durou até o dia 
em que o sacristão me deixou subir à torre para tocar uma badaladinha no 
sino fino. Quando eu pus a mão na corda do sinão, enlouqueci. Badalei tanto 
aquele sino que assustei a cidade, pensando que era um incêndio. Acabou 
minha carreira de coroinha. (...) 

Ia eu de fracasso em fracasso quando resolvi enfrentar os padres. A grande 
preocupação deles era perguntar aos meninos na confissão semanal se 
tinham cometido o pecado solitário. Todos tinham. Eles mandavam rezar dez 
ave-marias e dois padres-nossos, de joelhos. Inventei então organizar um 
concurso de punheta. Por três dias levei a meninada toda para o exercício 
pecaminoso na beira do rio. Todos confessaram depois, me acusando, e o 
bispo chamou minha mãe às falas, ameaçando-lhe tirar-lhe a comunhão. 
Dessa vez não houve surra, mas choradeira sofrida que me comoveu muito, 
até deixei de tocar punheta. Só anos depois descobri que não se tratava da 
conquista do ateísmo, que corresponderia para mim a uma atitude muito 
inteligente. Bobagem. Queria era aderir à família Ribeiro, indiferente à 
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Igreja. Estava enjoado do bom povo Silveira, pio, tolo e pobre. (RIBEIRO, 
1997, p. 36-37).  

A opção ateísta de Darcy sempre teve um veio de negação à piedade cega e esguia de 

vitalidade. Seu anelo pelo entendimento do mundo e sua relação com o sagrado se abrem 

quando aos quatorze anos, na biblioteca do seu tio Plínio, ele se depara com as obras espíritas 

de Alan Kardec, que muito o impressionaram (RIBEIRO, 1997, p. 37).  

Um dos aspectos da devoção religiosa de Darcy aparece na sua religião própria: a do 

Jesuscristinho brasileiro. 37No tempo do Natal, o seu avô Olegário Silveira montava um 

presépio com maravilhosas figurinhas de porcelana. No centro, ficava a manjedoura com 

Jesus Menino. “Encimava tudo isso, inscrito em letras de ouro sobre porcelana branquíssima: 

‘Glória a Deus nas alturas e paz na Terra aos homens de boa vontade’” (RIBEIRO, 1997, p. 

56). Ainda, segundo ele:  

O presépio era montado quinze dias antes do Natal e durava quinze dias 
depois, porque toda a gente de Moc queria vê-lo e rezar ajoelhada aos seus 
pés. Nesse período, os três reis magos iam progredindo a partir de três lados 
montados em seus cavalos ou camelos no rumo da manjedoura, cada um 
com sua oferenda: ouro, mirra e incenso. (RIBEIRO, 1997, p. 56)38 

A manhã de Natal era para Darcy e seu irmão Mário um momento especial, 

principalmente pela oportunidade de abrir presentes. Sua alegria era extremada e se 

abrilhantava, ainda mais, quando da desmontagem do presépio. A retirada das figuras era 

litúrgica. É sobre esse culto familiar que Darcy expressa com igual vigor:  

Esse culto se fixou tanto para mim que nunca deixei de simular um presépio 
onde quer que estivesse, por minha vida inteira. Mesmo quando era ateu 
professo, antes de ser como agora, tão-somente à-toa, queria imagens para 
armar meu Natal. Carreguei comigo um Jesus Cristinho nascente, por onde 
andei neste mundo (RIBEIRO, 1997, p. 57).  

A confissão configura-se com a manifestação simbólica e religiosa de um homem 

brasileiro. A variação de Darcy em relação ao religioso se conjuga nos campos mais soltos e 

festivos, oriundos de um chão mais popular, sem o visgo da instituição. Por isso, ele sempre 

evidenciou sua admiração pelas festas religiosas populares e as folias dos santos milagreiros. 

“Um para cada especialidade: casar gente, achar chave perdida, curar doentes, qualquer coisa” 
                                                 
37 Consideraremos de forma mais detida a iconografia do Jesuscristinho brasileiro no último capítulo. Com essa 
religião intimista, salientamos uma vez mais que os posicionamentos de Darcy não visam fechar sentidos, mas ao 
contrário, evidenciar múltiplas outras possibilidades.  
38 Moc: referência a sua cidade natal: Montes Claros – Minas Gerais.  



 

 84 

(RIBEIRO, 1997, p. 57). E, apesar da sua admiração pelos milagreiros, em relação às festas 

religiosas, a figura simbólica da Rainha do Céu, Nossa Senhora se evidenciava.  

Mil vezes mais importante que Deus, porque o tivera na barriga. Milagreira 
como ela só, em várias encarnações: da Assunção, que foi inteirinha para o 
céu, do Perpétuo Socorro, com sua cara eslava, que era protetora de mamãe e 
muitíssimas mais, enchendo de fé e esperança os corações das mulheres. 
Deus mesmo não tinha muita importância. Ou era importante demais para se 
ocupar dos probleminhas do povo de Montes Claros. Suas encarnações 
ostentosas me atiçavam a curiosidade. Para mim o melhor era o Deus 
menino que renascia todo ano no Natal (RIBEIRO, 1997, p. 57-58).  

Seu posicionamento sobre o Deus-Pai era crítico por se tratar de um símbolo distante 

ou muito ocupado com coisas mais importantes. E a crítica à oficialidade religiosa da 

cristandade aguça-se ainda mais quando ele tece o seguinte comentário:  

O movimento da ortodoxia romana comandado pelos padres de batina 
branca que nem se casavam, falavam mau português e só sabiam perseguir 
as formas tradicionais de religiosidade popular quase matou o catolicismo 
em Montes Claros. Nos espaços abertos por eles se multiplicaram o 
espiritismo, o candomblé e ultimamente o protestantismo, cada vez mais 
vigorosos (RIBEIRO, 1997, p. 58).  

Darcy também demonstra sua alegria ao lembrar-se das festas populares de Montes 

Claros. De forma, mais específica, a festa de coroação dos imperadores do divino Espírito 

Santo39, “encarnados por meninos cujos pais patrocinam a festa. Cada imperador tem seu 

séquito de príncipes, princesas, pajens etc. Saem da Igreja do Rosário cantando: Deus te salve 

cálix bento onde Deus fez a morada” (RIBEIRO, 1997, p. 59). Os catopês se caracterizam 

pela dança de negros luxuriosamente fantasiados com contas, fitas, espelhinhos, aljôfares, 

panos coloridos e um capacete farfalhante.  

Essa tradição negra fervorosamente católica e fielmente monarquista 
expressa, penso eu, o negro forro que aderiu ao sistema. Eram muitos 
antigamente os que se dedicavam a grupos tradicionalistas, como os catopês, 
bem como os que festejavam o Treze de Maio e adoravam a princesa Isabel. 
Muitíssimos integravam irmandades, que levantavam igrejas e, sobretudo 
cemitérios, onde seus membros tinham sepultamentos acompanhados por 
banda de músicos profissionais, em que todos os acompanhantes exibiam o 
luxo possível.  (RIBEIRO, 1997, p. 60) 

                                                 
39 Essa festa é estruturada em torno do culto monarquista dos negros, mas se sustenta pela junção de várias outras 
tradições populares e pela fartura de comidas ofertada a todas as pessoas que se apresentam fantasiadas. Ocorrem 
danças, cantos e músicas.  
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Outros grupos que se apresentavam nas festas de agosto em Moc eram os da 

marujada40, os caboclins41 e a cavalhada42. Esta última, a mais rica e a que mais encantava a 

população montesclarense. Essa religiosidade festiva é um dos aspectos culturais mais 

relevantes de nossa cultura brasileira. Consideraremos essas manifestações religiosas 

populares mais adiante.  

 

                                                 
40 Embora haja bastante variações dependendo da região, a marujada é um autodramatizado, na qual predomina o 
canto sobre a dança. A Marujada é constituída quase exclusivamente por mulheres, cabendo a estas a direção e a 
organização. Os homens são tocadores ou simplesmente acompanhantes. Não há número limitado de marujas, nem tão 
poucos há papéis a desempenhar. Nem uma só palavra é articulada, falada ou cantada como auto ou como 
argumentação. Não há dramatização de qualquer feito marítimo. A organização e a disciplina são exercidas por uma 
"capitoa" e por uma "sub-capitoa". É a "capitoa" quem escolhe a sua substituta, nomeando a "sub-capitoa", que 
somente assumirá o bastão de direção por morte ou renúncia daquela. As marujas usam blusa branca, toda pregueada e 
rendada. A saia, comprida e bem rodada, é vermelha ou branca com ramagens de uma dessas duas cores. À tiracolo 
levam uma fita azul ou vermelha, conforme ramagem ou o colorido da saia. Na cabeça usam um chapéu todo 
emplumado e cheio de fitas de várias cores. No pescoço, usam um colar de contas ou cordão de ouro e medalhas. A 
parte mais vistosa dessa indumentária é o chapéu. Os homens, músicos e acompanhantes, são dirigidos por um capitão. 
Eles se apresentam de calça e camisa branca ou de cor, chapéu de folha de carnaúba revestido de pano, sendo a aba 
virada de um dos lados. Os instrumentos musicais são: tambor grande e pequeno, cuíca, pandeiros, rabeca, viola, 
cavaquinho e violino. As marujas caminham ou dançam em duas filas. À frente de uma delas, a "capitoa", e à frente da 
outra a "subcapitoa", empunhando aquela um pequeno bastão de madeira, enfeitado de papel, tendo na extremidade 
superior uma flor. Atrás e ao centro, fechando as duas alas, vão os tocadores e os demais marujos. Em fila, a dança é 
de passos curtos e ligeiros, em volteios rápidos, ora numa direção, ora noutra, inversamente. Assim elas caminham, 
descrevendo graciosos movimentos, tendo os braços ligeiramente levantados para a frente à altura da cintura, como se 
tocassem castanholas. Dançando, obedecem à música plangente do compasso marcado pelo tambor grande. No dia 26 
de dezembro, consagrado a São Benedito, há na casa do juiz da Marujada um almoço, do qual participam todas as 
marujas e pessoas especialmente convidadas. O jantar é oferecido pela juíza, na noite desse dia. A 1º de janeiro, o juiz 
escolhido para a festa seguinte é o anfitrião do almoço desse dia. Durante o ágape, é transmitido ao novo juiz da festa o 
bastão de prata com uma pequena imagem de São Benedito, que é o emblema do juiz, usado nos atos solenes da 
festividade. (Fonte: http: //www. pa. sebrae. com. br/sessoes/servicos/cultura/marujada. asp. Acessado em 24 de 
setembro de 2012).  
41 Ou caboclinhos. Caboclinho. [Dotupi kari’uoka (< kara’iua ’homem branco’ + ’oka ’casa’) ½ caboclo 1781, 
cauoucolo1645, cabocolo1648. ] S. m. Grupo fantasiado de indígenas, com pequenas flautas e pífanos percorrem as 
ruas nos dias de carnaval. Executam um bailado primário, ritmado ao som da pancada das flechas nos arcos, fingindo 
ataque e defesa, em série de saltos e simples troca-pés. Não há enredo nem fio temático nesse bailado, cuja 
significação visível será a da apresentação das danças indígenas aos brancos, nos dias de festa militar ou religiosa. 
Outrora os caboclinhos visitavam os pátios das igrejas antes do alardo nas ruas, lembrados da passada função 
homenageadora. É uma reminescência do antigo desfile indígena, com a dança, os instrumentos de sopro e o ruído dos 
arcos guerreiros. Até pouco tempo, era reservado aos homens: "Desarreda do caminho, / dá o fora pessoal, / nós somos 
caboclinhos, / também temos carnaval" (música popular). [Var. : Cabocolinho] (CARVALHO, Nelly Medeiros de e 
MOTA, Sophia Karlla Almeida. Dicionário do Carnaval de Pernambuco. (Universidade Federalde Pernambuco).  
42 As cavalhadas são representações teatrais com base na tradição europeia da Idade Média, as mais importantes 
cavalhadas ocorrem na cidade de Pirenópolis, Goiás. No século VI, Carlos Magno, um guerreiro cristão, batalhou 
contra os sarracenos, de religião islâmica, pela defesa da região sul da França. A Batalha de Carlos Magno e os 12 
pares da França é o grande centro das cavalhadas. Instituídas pela rainha Isabel, de Portugal, motivada por novos 
conflitos religiosos, as cavalhadas representam a luta entre os cavaleiros vestidos de azul (cristãos) ou vermelho 
(mouros), armados de lanças e espadas. A nobreza é representada por reis, príncipes, embaixadores, etc. , todos muito 
bem fantasiados com roupas de época. Os outros personagens mascarados representam o povo. As encenações duram 
três dias, sendo que em cada um deles, há uma nova batalha. No final, os cristãos vencem os mouros, que se 
convertem ao cristianismo. (Fonte: http: //www. brasilescola. com/folclore/cavalhadas. htm. Acessado em 24 de 
setembro de 2012).  

http://www.pa.sebrae.com.br/sessoes/servicos/cultura/marujada.asp
http://www.brasilescola.com/folclore/cavalhadas.htm
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2.1.1.2. Crises existenciais de um homem paradoxal 

As crises de ordem existencial e a busca pelo sentido em si estão presentes nos textos e 

testemunhos de Darcy, que nunca negou sua oscilação entre éros e tánatos. “Darcy se 

permitia generalizações, brincadeiras e incongruências que deixariam arrepiados muitos 

pensadores” (RIBEIRO, 2008, p. 16). Por exemplo, no início de suas Confissões, ele dá um 

conselho aos medrosos e aos corajosos:  

Coragem! Mais errar, se arrebentando, do que poupar-se para nada. O único 
clamor da vida é por mais vida bem vivida. Essa é, aqui e agora, a nossa 
parte. Depois, seremos matéria cósmica, sem memória de virtudes ou de 
gozos. Apagados, minerais. Para sempre mortos. (RIBEIRO, 1997, p. 12).  

Darcy, aos vinte anos, se viu envolvido em uma série de crises existenciais. Nos 

tempos em que estudava medicina em Belo Horizonte (pois queira ser como seu tio Plínio), se 

encontrou com a filosofia. Segundo conta, a faculdade de filosofia o deixou maravilhado. 

Teve também aulas no curso de direito, no qual se viu previamente desperto para a política. 

Para um rapaz matuto de Montes Claros, descobrir toda uma vida na capital mineira foi, de 

fato, algo ao mesmo tempo tentador e agonizante. No bojo dessas suas conquistas em Belô, 

Darcy resolveu empreender uma viagem ao Rio de Janeiro. Lá, assustou-se com o mar, 

chegando mesmo a tomar banho na praia de Copacabana, de roupa e tudo. Foi ali, no Rio, que 

ele conheceu os templos positivistas. Deparou-se com Clotilde de Vaud e estátuas de 

Aristóteles, Platão, Newton, Descartes, entre outros: 

Ali estava boquiaberto com aquela religião da sabedoria humana, em que os 
meses e até as semanas eram dedicados a grandes pensadores, quando me 
surgiu na frente o velhinho Benoit que me tomou por acólito conversível. 
Passei a tarde e os dias seguintes falando com ele. Ouvimos juntos uma 
conferência no templo sobre o santo da semana. Lemos depois, sentados 
num banco perto da janela, o catecismo positivista. Benoit discorria sobre a 
Lei dos Três Estados quando me pegou pelo braço e me levou para fora para 
mostrar a igrejinha da Glória. Embaixo, disse ele, nas velas da macumba, 
estava o fetichismo. No meio, a igreja mesma era o culto monoteísta dos 
católicos. Por cima de tudo o galo e o para-raios, que anunciavam a ordem 
positivista. A verdade é que aquilo me impressionou fundamente. Melhor 
que o catolicismo era; sem dúvida, mais racional e sábio. Entretanto, não era 
difundível para o povo, e aquela Clotilde, que fora o grande amor de Comte, 
colocada no lugar de Nossa Senhora, me horrorizou (RIBEIRO, 1997, p. 77).  
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No retorno a Belo Horizonte, se deparou com a poesia moderna de Carlos Drummond 

de Andrade. Para Darcy, o encontro com a obra escrita do cidadão de Itabira lhe permitiu 

nascer como intelectual. Nesse tempo, tornou-se ávido leitor de obras clássicas, as quais o 

tornaram um pensador revolucionário e um ativista político comunista. A queda de Paris, no 

decurso da II Guerra Mundial, fez com que Darcy passasse a abraçar de forma contundente o 

comunismo. Mas como bem lembra: “Não sou comunista, nem marxista sou, mas sou, 

discípulo, herdeiro de Marx, que vejo espantado como denominador comum de todas as 

ciências do homem, que é o que explica a atualidade de Marx” (RIBEIRO, 1997, p. 81). De 

igual modo, Darcy se dá conta das suas múltiplas personalidades. De sua perspicácia 

acadêmica e da descoberta das suas outras peles, surgem suas crises existenciais. Uma delas é 

narrada de forma vívida:  

É um perigo ter vinte anos impregnado de literatice. Tanto pior no meu caso, 
porque não me conformava com a vergonha de tomar bomba todo ano no 
curso médico. Horrorizado comigo, com minha humilhação e o sofrimento 
de mamãe, vendo os colegas mais imbecis passarem de ano, só eu não. A 
ideia de suicídio me rodava a cabeça como a única resposta forte para aquela 
tensão eu não suportava. (RIBEIRO, 1997, p. 82)43 

Como exemplo, citamos a expressão presente em um seu diário de 1941, quando ele 

descreve sobre si mesmo:  

Ó tu, homem desconhecido de todas as terras, não importa como chames, 
nem que lendas tenhas ouvido na tua infância remota e que canções te 
embalaram um dia. Todas as vozes de homens e todos os homens somos 
irmãos. O meu é também o teu problema. Amanhã a minha é também a tua 
dor. Marchamos o mesmo caminho e o revoar de nossos milhões de passos 
soturnos soa como um só passo. Somos um ser que marcha. Nesse ser está 
nosso fim. Ele é todos os homens do passado, do presente e do futuro. Tu 
não significas nada, senão como uma parcela dele. O tempo, o espaço 
existem para ti somente. A dor que te horroriza é o que comungas, 
compartilhas dele. Tuas alegrias mesquinhas são fugas dele e por isso fugas 
de ti mesmo, fugas de tua realidade mais profunda. (RIBEIRO, 1997, p. 130) 

Desta forma, percebe-se no pensamento de Darcy uma “espiritualidade” melancólica, 

que ele define: “Minha dimensão espiritual, então, era a tristeza, a melancolia” (RIBEIRO, 

1997, p. 130). Mas essa percepção era oriunda da sua vontade de amor e o seu temor em 

relação ao enfrentamento da morte. As crises existenciais de Darcy se prefiguram na sua obra 

                                                 
43 Darcy fala de suicídio no sentido de uma atitude de afirmação própria que se toma diante dos homens e de Deus. É 
uma atitude de não-conformação com a ordem do mundo. Assim, encara-se o mundo e encara-se Deus e grita-lhes 
com a morte (cf. p. 89).  
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Eros e Tanatos. Essa obra consiste em poemas de Darcy sobre a vida, a sexualidade e os 

terrores angustiantes da morte. Essa angústia está bastante evidente no seguinte poema:  

Pavor 

O presságio aí está, negro presságio. A falar-me, silente, de dores por doer 
mais doídas que todas as dores já doídas. A dor, talvez, de nunca mais doer.  

Não são as dores da carne. Não só. Nem serão dores maiores, estertórias. São 
dores da alma minha, balindo, trêmula. Dores que, antes de doer, já me doem 
aqui, agora.  

Que resta nesta vida por doer-me? Já não doem minhas dores todas? E a roda 
da dor, acaso, pára um dia? Em que homem vivo, cansada, ela parou? 

Esse temor pressago que me assalta é o de perder o último, derradeiro, bem 
que tenho. A vida aninhada no meu corpo, com o prodígio de gozar e sofrer.  

Que é que temo, eu que nada temo? A solidão, talvez, de uma eternidade 
fútil, inútil? Qual! O que me arrasa é o terror pânico de não mais ser, nem 
estar, jamais aí.  

Vocês todos vivendo, seus filhos da puta. Só eu não. (RIBEIRO, 2000d, p. 
25) 

Paradoxalmente, Darcy sempre se identificou como um apaixonado pela vida e pelas 

possibilidades do prazer nela intrínseca. No seu poema por título Amar, ele declara:  

Ai, meu Deus, que bom viver. Viver vivo, com tesão e ternura. Amando, 
amado demais. Ai meu Deus, que bom viver. Com minha boca de beijar. 
Com minha pica de foder. Ai, meu Deus, que bom viver. Aceso, acendendo 
a ela. Amado, amando demais. (RIBEIRO, 2000d, p. 97) 

Em 1988, Darcy vai escrever Migo, uma espécie de autorretrato ou autobiografia 

inventada. Trata questões existenciais, bem como trivialidades da vida brasileira ao melhor 

estilo “camaleônico” deste autor.44 

É nessa síntese de contradições que se insere a vida de Darcy. Em seus altos e baixos, 

atesta que optou viver a vida com todas as suas promessas e paixões, suas loucuras e solidões, 

seus dramas e mortificações. O existencialismo religioso de Darcy revela uma fascinação pela 

vida e seu terrível medo de enfrentar a morte.  

 

                                                 
44 Trata-se de mais um romance respeitado pela crítica. O livro não tem começo, nem meio, nem fim. Pode ser lido de 
frente pra trás ou de trás pra frente. É uma bricolagem literária interessante. Ele apresenta poucas informações sobre a 
questão religiosa em Darcy, mas os problemas de ordem existencial e cultural lançam luzes para outras questões 
percebidas em outros dos seus textos.  
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2.1.2. Símbolo e religião na obra darcyniana 

Uma abordagem hermenêutica ao pensamento “religioso” de Darcy Ribeiro precisa 

considerar, num segundo momento, sua convivência junto aos grupos indígenas, bem como 

suas percepções mais singulares dessas comunidades que aqui estavam antes de o Brasil ser 

Brasil.45 

Darcy nunca escondeu sua ampla admiração pela figura índia, pela dignidade 

fisionômica, pela energia do olhar e pela naturalidade de mando de Cândido Rondon. Darcy 

ficou atado a ele pela vida toda. Foi Rondon que inseriu Darcy na dimensão de respeito aos 

índios em cada uma das expedições. Em uma delas, Darcy foi enviado ao Mato Grosso com a 

finalidade de participar das cerimônias de sepultamento de Cadete, último grande chefe 

bororó. Darcy conta que levou um aparelho de gravação com uma fita ditada por Rondon, em 

que ele dizia em língua bororó:  

Olhem este homem. É o Darcy. Ele está aí em meu lugar. Estou velho, não 
aguento mais uma viagem longa do Rio até aí. Olhem bem para ele. Seus 
olhos são meus olhos, olhando tudo para vir me contar. Seus ouvidos são 
meus ouvidos. Eles ouvem tudo o que vocês disserem para repetir aqui para 
mim. Prestem atenção na sua boca. Tudo o que ele falar, sou eu, Rondon, 
quem está falando aos Bororós. (RIBEIRO, 1997, p. 150) 

Essa inserção permitiu a Darcy uma mudança significativa de comportamento, da qual 

decorre grande parte da crítica que ele próprio sofreu dos meios acadêmicos. O olhar de 

Darcy aos “seus objetos” de análise e de pesquisas antropológicas e etnológicas foi se 

convertendo em sentimentos e relacionamentos profundos. Os índios passaram a ser 

reconhecidos por ele como sujeitos, como pessoas dotadas de tempo, espaço, história e 

narrativas, enfim, como sujeitos capazes de simbolizar o mundo. Isso se deu de forma 

paulatina, logicamente. Assim Darcy narra o primeiro passo de sua conversão:  

Originalmente, por força da visão acadêmica em que tinha sido formado, eu 
servi deles para estudar a natureza humana enquanto exemplo típico forma 
primitiva de organização social ou como amostra de concepções arcaicas das 
artes e culturas. Serviam também, é certo, para estudar uma das matrizes 
formadoras da sociedade brasileira, mas eram sempre objeto externo que se 
olhava de fora, como uma coisa (RIBEIRO, 1997, p. 155).  

                                                 
45 O amplo desenvolvimento do seu trabalho, principalmente no que se refere à compilação de dados e registros dos 
mitos, que se deu com o apoio irrestrito de Berta Gleiser, com quem Darcy ficou casado por 25 anos.  
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Aos poucos, Darcy notou que os índios eram gente capaz de dor, de tristeza, de amor, 

de gozo, de desengano, de vergonha, evidenciando para ele a futilidade de muitos estudos 

etnológicos. Darcy começou a ver os índios com os olhos deles mesmos. Notou que cada 

mitologia, que cada artefato de arte era na verdade uma forma de narrar as contradições para a 

sobrevivência, bem como o trágico destino de suas tradições, culturas e, principalmente narrar 

sobre os ancestrais. Decorre daí uma discussão mais humanista sobre a situação na qual 

viviam os índios. Darcy não somente conviveu com os índios, mas passou a se considerar um 

deles. Durante dez anos, como etnólogo, ele viveu como índio, “dormindo em redes e esteiras, 

comendo o que eles comem, eu só, em suas aldeias, contente de mim e deles” (RIBEIRO, 

1997, p. 157). Decorre desse período o encantamento de Darcy com a forma de viver dos 

índios:  

Sobressai o encantamento em que caí diante dos meus índios e a curiosidade 
inesgotável que eles despertaram em mim. Desde então, até hoje, me 
pergunto o como e o porquê dos seus modos tão extraordinários de serem 
tais como são. Repensando agora, tantos anos depois, aquelas vivências 
minhas, ressaltam certas características distintivas dos índios, visíveis ao 
primeiro contato, que desencadearam aquele meu encantamento e essa longa 
arguição. (...) Poder assim, olhar o outro e ser visto por todos como um ser 
único e irrepetível. Um ser humano respeitável em si, tão-só por ser gente de 
seu povo. Creio mesmo que lutamos pelo socialismo por nostalgia daquele 
paraíso perdido de homens vivendo uma vida igualitária, sem nenhuma 
necessidade ou possibilidade de explorar ou de ser explorados, de alienar-se 
e de ser alienados (RIBEIRO, 1997, p. 157-158).  

Toda essa explosão humanística decorrente do contato de Darcy com os índios gerou, 

inevitavelmente, sua consciência de gentidades ou de brasilidade. Mas além dessa explosão, 

sua inserção cultural gerou também outro encantamento: pelo exercício da vontade de beleza, 

ou seja, de se ver gestado múltiplas vezes, de mil modos e formas. Donde ele conclui que “a 

verdadeira função que os índios esperam de tudo o que fazem é a beleza. Incidentalmente, 

suas belas flechas, sua preciosa cerâmica têm um valor de utilidade. Mas sua função real, vale 

dizer, sua forma de contribuir para a harmonia coletiva e para a expressão de sua cultura, é 

criar beleza” (RIBEIRO, 1997, p. 160). O debruçar de Darcy sobre as artes, os mitos e a 

religião dos índios é marcado pela noção da beleza.  

Darcy considera o entroncamento cultural entre as diversas gentes indígenas como o 

encontro de uma nova cultura com a preservação da singularidade e ingenuidade de cada 

grupo. “Cada qual tem alguma coisa de muito singular a ensinar, tanto sobre ele mesmo, para 

entendê-lo, como sobre a natureza humana, para nos entendermos” (RIBEIRO, 1997, p. 
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161).46 Uma obra interessante e importante, e que considera os fatores abordados 

anteriormente é a monografia sobre a religião, a mitologia e a arte dos índios Kadiwéu.47 “Sua 

mitologia conta que, tendo sido feitos por último, quando o Criador não tinha com que 

aquinhoá-los, lhes deu, em compensação, sua propensão guerreira para conquistar na guerra 

contra outros povos tudo o que quisessem ter” (RIBEIRO, 1997, p. 163). De fato, nela 

encontramos alguns relatos que favorecem uma discussão sobre a consciência arquetípica que 

povoou a mente dos moradores originários do Brasil, como por exemplo:  

As principais questões que os Kadiwéu propõem em sua mitologia são de 
natureza etiológica: como surgiram as constelações, as cores, a morte, as 
diferenças nacionais, as qualidades peculiares aos Kadiwéu, a desigualdade 
das riquezas, o relâmpago, o raio, o repouso, a gordura. Toda uma série de 
histórias procura explicar o mundo tal como se apresenta, reportando-se a 
uma condição original idílica, a um “paraíso perdido” que se teria 
transformado em virtude da atuação ora benéfica, ora maléfica, de certos 
heróis. Sua mitologia não propõe – ao menos na forma em que a 
conhecemos – a questão da origem da Terra, nem apresenta uma 
cataclismologia como sobrevém frequentemente entre outros povos: em suas 
lendas não há referências a motivos tão correntes como a destruição do 
mundo pelo dilúvio, incêndio, frio ou escuridão. (RIBEIRO, 1950, p. 7).  

A vivência de Darcy junto aos índios Kadiwéu foi extremamente significativa e 

fundamental para sua concepção humanística e lhe permitiu novas interpretações: 

Em lugar de tratar os mitos como documentos do passado, como 
reminiscências de outras eras e da mentalidade primitiva, no meu estudo 
tratei os mitos como documentos vivos, mostrando que o mito 
necessariamente muda. Ele só pode permanecer vivo quando muda para ter a 
capacidade de explicar as novas experiências do grupo. Se a experiência é 
totalmente diferente, o mito tem que se alterar para continuar significativo. 
(RIBEIRO, 1997, p. 178).  

                                                 
46A importante e consistente obra de Darcy Ribeiro, intitulada Os Índios e a Civilização. A Integração das Populações 
Indígenas no Brasil Moderno foi escrita com precisão científica e carregada de um teor amargo de denúncia da 
transfiguração étnica sofrida pelos povos que não foram salvos das atrocidades impostas pela modernidade. Darcy 
considera essa transfiguração como o processo pelo qual as populações tribais que se defrontam com sociedades 
nacionais preenchem os requisitos necessários à sua persistência como entidades étnicas, mediante sucessivas 
alterações em seu substrato biológico, em sua cultura e em suas formas de relação com a sociedade envolvente 
(RIBEIRO, 1979a).  
47 O livro focaliza as relações entre as etnias tribais e as frentes de expansão da sociedade nacional nos primeiros 
sessenta anos do século XX. Este é o primeiro livro publicado por Darcy Ribeiro em 1950. Dividido em três capítulos, 
resultado de uma pesquisa de campo realizada na década de 40 junto aos índios Kadiwéu – que são os remanescentes 
no Brasil atual dos índios de língua Guaikuru, e que se constituem a última tribo dos célebres Mbayá ou índios 
cavaleiros, notabilizados pela tenaz resistência que opuseram a espanhóis e portugueses na bacia do Paraguai. A obra 
considera, mais especificamente, a mitologia, a religião e as artes dessa comunidade indígena. O livro é rico em 
abordagens mitológicas e, de fato, apesar do olhar antropológico de Darcy, constitui-se num documento primoroso que 
nos ajuda a aprofundar nossas considerações sobre a questão religiosa neste autor, a partir das narrativas dos índios. 
(RIBEIRO, 1980)  
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Em Darcy, principalmente quando considera o papel do mito, encontramos aberturas 

hermenêuticas para pensar e refletir a formação religiosa do povo brasileiro, que sempre vê na 

revisitação das narrativas, memórias e símbolos, a possibilidade de manter vivas as 

experiências arquetípicas e as possíveis bricolagens religiosas. O mito somente pode se 

manter vivo se assume outras formas e adquire novo sentido para o grupo.  

Além da mitologia dos Kadiwéu, a dos povos guaranis também impressionou Darcy. 

Estes não possuíam o orgulho guerreiro daqueles, mas revelavam uma humildade 

impressionante, que apresentava, debaixo da maltrapilhagem e submissão, uma intensa vida 

espiritual. Os Guaranis converteram os mitos da criação em anunciação do fim do mundo. 

“Eles pedem continuamente ao Grande Tigre Azul de Deus-Pai, que voa sobre os céus, que 

baixe, para acabar com a vida: ‘Estamos exaustos’, dizem. ‘A Terra está cansada de comer 

cadáveres. Ponha um fim’” (RIBEIRO, 1997, p. 163).  

Os Guaranis mantêm vivas as narrativas das hecatombes provocadas em nosso chão 

brasileiro. A presença-ausência dos antepassados deflagra todo um desejo de mudança de 

estágio. Por isso, Darcy registra que os Guaranis migram “andando de dia e cantando à noite, 

na esperança de que seus corpos se tornem tão leves que eles levitem, para entrarem vivos na 

morada de Deus-Pai” (RIBEIRO, 1997, p. 164).  

Com os Bororós, um povo solar, Darcy percebeu outro tipo de espiritualidade, 

diferente da dos Guaranis. No caso daqueles, trata-se de uma “religiosidade intensíssima de 

uma comunidade liderada por sacerdotes, a cujos olhos os vivos e os mortos estão todos 

presentes. Os mortos formando uma espiral, que da casa central da aldeia se abre pelo céu 

acima, com a multidão de todos os Bororós que viveram, indo e vindo, para dar e pedir 

notícias” (RIBEIRO, 1997, p. 164).  

A vivência de Darcy com os povos indígenas – da nascente do Xingu, os Iwalapitis, os 

Waurás, os Urubu-Kaapores, os Xoklengs48, os Terenas49, os Kaiowás50, os Ofaiés etc. – lhe 

                                                 
48 Esse grupo situa-se no sul do Brasil e se caracteriza por um grupo silvícola que busca o reconhecimento dos povos 
vizinhos. Darcy os encontra como pobres índios integrados na civilização como assalariados. Segundo ele, “o melhor 
que lhes aconteceu nesse seu caminho foi o encontro com um pastor protestante que, de Bíblia na mão, lhes mostrou 
que eles também são filhos de Adão e Eva, culpados pelo pecado original. Nos cultos a que se entregavam, eu vi 
multidões deles dançando, frenéticos, braços alçados, clamando: ‘Deus, me leve! Deus, me salve”. (RIBEIRO, 1997, 
p. 166).  
49Dividiam-se em grupos aculturados e organizações mais isoladas com preservação das origens. Mas quando Darcy 
os encontra, já estavam divididos em evangélicos e católicos. Estas identificações eram tão importantes quanto a tribal.  
50 Estes povos vivem sempre num espaço mítico. Periodicamente, há mais de um século, os Kaiowá saem, em grupos 
liderados por pajés, na busca pela “Terra sem males”, o “Ivy-Marãen”, morada de Maíra, seu Senhor Deus Criador.  
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trouxe recordações comoventes como, por exemplo, o vídeo do povo Kaapor, que 

demonstrava lembrança em relação ao tempo em que o antropólogo viveu entre eles; o recado 

urgente dos Guaranis, informando a morte de Marçal, um dos seus principais líderes, 

respeitado e conhecido. Inclusive, foi ele quem saudou o papa João Paulo II em Manaus, 

pedindo julgamento e justiça para os mais de duzentos assassinatos de líderes indígenas nos 

dez anos anteriores. Crimes estes que permaneciam impunes. Entretanto, Darcy destaca uma 

em especial:  

A mais comovente dessas mensagens para mim foi a foto que me chegou às 
mãos, mostrando a beleza de um cerimonial Kuarup, armado pelos índios 
xinguanos, numa aldeia Kamayurá, para representarem com troncos de 
árvores o ato divino da criação dos primeiros homens. É fácil imaginar a 
emoção em que caí quando vi que aquele Kuarup se realizava para mim, 
para ajudar-me a sair vivo da operação de câncer a que eu me submetia 
naqueles dias. Isso se via pela inscrição do meu nome num dos troncos da 
cerimônia. (RIBEIRO, 1997, p. 165-166).  

São diversas as emoções extravagantes de Darcy na sua relação e convívio com os 

índios. Um relato que possui ao mesmo tempo o olhar antropológico e a preocupação com o 

modo de vida do índio é Uirá sai a procura de Deus (1974)51 Trata-se de uma abordagem 

etnológica sobre as crises existenciais de um índio Urubu-kaapor que, inspirado na mitologia 

dos povos Tupi, saiu em busca de Maíra ou de Deus. Darcy elabora uma interpretação 

narrativa dos fundamentos sociais e míticos-religiosos do índio Uirá, que em novembro de 

1939, depois de uma busca frenética, comovente e cheia de desenganos, se mata na vila São 

Pedro, no Maranhão, lançando-se às piranhas do rio Tamandaré.  

Diversos movimentos de fundamento mítico-religioso, ocorridos na América 
do Sul, foram documentados por Ehrenreich (1905), Koch Grunberg (1919), 
Nimuendaju (1914 e 1915), Métraux (1931) e Schaden (1954). Em geral 
assumiam as formas clássicas do messianismo em que um redentor esperado 
era reconhecido por seu povo e o levava à rebelião ou à migração e a outros 
movimentos religiosos com a promessa de instituir uma ordem social idílica. 
O caso de Uirá, não tendo a mesma amplitude, não pode ser caracterizado 
como messianismo. Trata-se, antes, de uma experiência individual, movida 
embora pelos mesmos fundamentos. Uirá não arrastou seu povo à sua 
aventura, nem foi, em qualquer momento, reconhecido como um profeta ou 
messias. Simplesmente, diante de uma situação de desengano seguiu um 
caminho prescrito pela tradição tribal, caminho que no passado foi 

                                                 
51 Este livro reúne cinco ensaios importantes, sendo que o mais expressivo é o que dá nome ao livro. Os demais 
ensaios vão considerar as festas dos índios Urubus, o sistema familiar Kadiwéu, as notícias dos Ofaié-Xavantes e a 
obra indigenista de Rondon.  
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palmilhado por muitos e que talvez volte a atrair outros no futuro. 
(RIBEIRO, 1974, p. 14).  

Mas que caminho é esse adotado por Uirá e sinalizado aqui por Darcy? Ora, tudo 

começa com a instabilidade emocional do índio e a morte do seu filho. Com o ocorrido, Uirá 

se declara perante a tribo como um inãron – expressão Tupi que designa a raiva, a cólera, 

enfim, um estado psicológico de extrema irritabilidade. Nos casos ordinários, o índio que 

assim se declara se isola, inclusive da família, e cura-se rapidamente, quebrando potes, 

flechando xerimbabos ou cortando punhos de redes e derrubando a própria casa. Depois do 

alívio, a família retorna, reconstrói-se o destruído e a vida prossegue. No caso de Uirá, ele 

caiu em um estado cada vez maior de prostração, tristeza e desengano. Depois de tentar uma 

segunda prescrição dos Urubu-Kaapor de guerrear com uma tribo rival e voltar contando os 

feitos – o que não resolveu a crise, ele parte para a última prescrição, a mais dramática da 

cultura gerada pelos mitos tribais, ou seja, “a lenda dos heróis que foram vivos ao encontro de 

Maíra, o criador” (RIBEIRO, 1974, p. 19-20).  

Esta é a empresa mais terrível que um índio Urubu pode se propor. Nada 
indica que Maíra acolha benevolamente a seu povo, em sua morada. As 
lendas só se referem a esta possibilidade, para enumerar detidamente as 
provações terrificantes que devem experimentar os que ousam a façanha. 
Maíra é o herói-civilizador dos povos Tupis, aquele a quem atribuem a 
criação do mundo, dos homens e dos bens de cultura. Seus feitos foram 
registrados por Thevet e outros cronistas coloniais entre os Tupinambás, e 
em nosso tempo, por Nimuendaju entre os Tembés. A versão Urubu da 
cosmogonia Tupi justifica tratar Maíra como algo mais que um herói mítico. 
A realidade e atualidade de sua existência fazem dele quase uma divindade. 
Não é concebido apenas como o demiurgo que operou uma era mítica 
criando o mundo e as coisas, mas como um ser vivo e atuante. Ainda agora, 
as hecatombes, as tempestades e toda a vida, concebida como uma luta, é 
explicada pelos índios Urubus através da alegoria de um conflito permanente 
entre um Maíra pai e um Maíra filho em que duplicaram o herói. Embora 
não esperem qualquer ajuda de Maíra, nem concebam que se possa apelar 
para ele e invocá-lo, sua ação é necessária e eficiente para manter a ordem 
cósmica, agora como no tempo da criação. (RIBEIRO, 1974, p. 20).  

Uirá saiu em busca de Maíra. Pintou seu corpo com tintas vermelhas e pretas – do 

urucu e do jenipapo, paramentou-se com plumas, tomou as armas e andou com sua mulher 

Katãi e os outros filhos na direção de São Luís do Maranhão. Foram espancados diversas 

vezes, sendo desrespeitados e maltratados. Em Viana, foi considerado um índio louco. Mais 

uma vez foi espancado e alguns barqueiros amarraram-no e levaram-no a uma delegacia. Foi 
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preso, longe da mulher e filhos. “Uirá em seu desespero, tomava com as mãos as barras da 

porta, batia com a cabeça nos ferros, fazendo-se sangrar” (RIBEIRO, 1974, p. 27). Ele assim 

foi encontrado pelos funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, que levantaram um 

protesto público. Uirá é liberto, recebe um tratamento especial e presentes. Ele foge com sua 

família, tenta por intermédio de uma canoa conquistada alcançar a mar, numa ainda tentativa 

de encontro com Maíra, mas novamente entra num embate com barqueiros e é gravemente 

ferido.  

O último capítulo é a viagem de volta pelo rio Pindaré e, já ao fim, diante do 
caminho de casa, o suicídio pela forma mais terrível aos olhos dos índios 
Ububus. Contudo, Uirá sempre cumpriu o destino que se propôs. Não 
podendo ir vivo ao encontro de Maíra, sempre foi, porque a morte também é 
caminho para ele (RIBEIRO, 1974, p. 29).  

Essa narrativa mostra as confusões religiosas presentes no imaginário indígena, 

oriundas inclusive das várias tipologias mítico-religiosas, inclusive cristãs, que 

inevitavelmente geraram diversos dramas existenciais e escatológicos, levando o índio ao 

encontro mais dramático com Maíra pelo suicídio.  

Não podemos deixar de considerar que no bojo dessas articulações antropológicas 

carregadas de certo teor emocional, surgiu um precioso romance intitulado Maíra, de 1983, 

dedicado a Carlos Drummond de Andrade. Na expressão do crítico de obras literárias, 

Antonio Candido, é “um dos mais importantes romances brasileiros do século” (RIBEIRO, 

2008, p. 14). É primeiro romance de Darcy que se pauta pela busca da compreensão dos 

encontros e desencontros entre as etnias do branco e do índio, além da peculiar militância pela 

transformação do Brasil em um país mais justo. A obra considera o conflito étnico de pessoas 

que se separam das suas raízes culturais e buscam recuperar sua identidade. O mais 

interessante, entretanto, é a grande quantidade de símbolos e mitos que entremeia a obra.  

Os dois personagens principais – o índio Avá (homem magro e moreno cujo nome de 

batismo era Isaías Mairum, solteiro seminarista, natural de Iparanã, Mato Grosso, procedente 

de Roma) e a jovem loura Alma Freire (mulher, esguia, solteira, missionária, natural do Rio 

de Janeiro), que se encontram num hotel, – por vezes se perdem na busca de uma integração 

sem conflitos, enveredando pelo caminho da autodestruição. Além do conflito étnico, a 

questão religiosa é discutida, principalmente o enxerto cristão e a imposição religiosa sobre a 
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tradição indígena. É, segundo Celso Furtado, uma obra que combina recursos de linguagem 

literária e filosofia.  

Separamos alguns trechos dramáticos que exemplificam o drama vivenciado pelas 

personagens. O primeiro deles refere-se ao índio Avá, que tendo sido catequizado pelos 

jesuítas, confessava sua condição de niguendade. O jovem índio inicia sua fala afirmando que 

seria ministro de Deus na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, pergunta-se a si 

mesmo: “Mas gente eu sou? Não, não sou ninguém. Melhor que seja padre, assim poderei 

viver quieto e talvez até ajudar o próximo. Isto é, se o próximo deixar que um índio de merda 

o abençoe, o confesse, o perdoe” (RIBEIRO, 1993, p. 29). Reconhecendo seu complexo, 

afirma que sua situação é a de ser coisa nenhuma. E vaticina:  

Sou um filho de Deus. N’Ele sou homem, um homem qualquer. N’Ele sou 
gente e não apenas mairum ou, pior ainda, um mairum converso, civilizado, 
transpassado, evadido. Evadido, mas carregando dentro de mim, senão a 
marca, a essência. Mairum sou, pobre de mim. Esta é a verdade irredutível 
que me dói como uma ferida. Sou mairum, sou dos mairuns. Cada mairum é 
o povo Mairum inteiro. Ainda mais que um italiano é a Itália ou um 
brasileiro, o Brasil. Será assim porque estamos ameaçados de extermínio e é 
preciso que até no último de nos viva e pulse nosso povo? Este é o único 
mandato de Deus que me comove todo: o de que cada povo permaneça ele 
mesmo, com a cara que Ele lhe deu, custe o que custar. Nosso dever, nossa 
sina, não sei, é resistir, como resistem os judeus, os ciganos, os bascos e 
tantos mais. Todos inviáveis, mas presentes. Cada um de nós, povos 
inviáveis, é uma face de Deus. Com sua língua própria que muda no tempo, 
mas que só muda dentro da pauta. Com seus costumes e modos peculiares, 
que também mudam, mas mudam por igual, dentro do seu próprio espírito. 
No futuro, não sei quando, algum dia, aqueles entre nós, os inviáveis, que 
sobreviveram, terão a sua oportunidade. Para quê? Também não sei. Mas 
sinto que é um desígnio de Deus. É Ele quem manda que sejamos e 
permaneçamos nós mesmos. [...]. Afinal, tudo está claro. Na verdade apenas 
representei e ainda represento aqui um papel, segundo aprendi. Não sou, 
nunca fui nem serei jamais Isaías. A única palavra de Deus que sairá de 
mim, queimando a minha boca, é que eu sou Avá, o tuxauarã, e que só me 
devo a minha gente Jaguar da minha nação Mairum (RIBEIRO, 1993, p. 33-
34).  

Outro trecho dramático na fala de Avá se refere ao seu retorno à aldeia. Naturalmente, 

o acompanham diversos pensamentos existenciais que misturam memórias, símbolos 

religiosos num complexo narrativo. Sua constrangida oração assim reza:  

Ó Deus de Roma que não me ilumina; Ó Deus do Céu que não me viu; 
Meu Deus, que invoquei em vão; Meu Deus, que recusou a dádiva de mim; 
Ó Deus, Senhor, todo poderoso, me dê meu ser perdido no que seria, me dê 
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a dignidade de uma cara mairum, me dê a tranquilidade de uma alma 
mairum (RIBEIRO, 1993, p. 105).  

Avá expressa após sua reza que só Deus pode salvá-lo do limbo em que se encontra, o 

que fica evidente na seguinte expressão: “Sou o que resulto ser, ainda, nesta luta por refazer 

os caminhos que me desfizeram” (RIBEIRO, 1993, p. 105). Avá tem consciência de sua 

ninguendade. Tendo saído cedo de sua tribo para ser formado como religioso, volta, tentando 

afirmar sua identidade mairum. Sua reza sai do ambiente católico romano para se apresentar 

no arcabouço mítico-simbólico dos mairuns:  

Meu Deus Pai, criador do céu e da terra; meu Deus Filho, Jesus Cristo, 
Nosso Senhor; morto na cruz, por vontade do Pai, para nos salvar (Salvar 
quem se houvera salvo sem o Teu santo sangue); Meu pobre Anjo das 
Trevas, servo rebelde do Senhor; Minha nossa Senhora: útero de Deus. Meu 
Deus-Pai, mairum: Maíra-Monan (Com seu membro imenso crescendo 
debaixo da terra, como uma raiz para todas as mulheres); Meu Deus Filho: 
Maíra-Coraci. Sol luminoso. Micura, Teu irmão fétido: gambá sariguê; 
Mosaingar, homem-mulher, ventre de Deus; Deus Pai, Deus Filho, Arcanjo 
Decaído; Maria Santíssima, Açucena do Senhor Maíra-Manon, Maira-
Coraci, Micura Mosaingar: parida dos gêmeos de Deus; Meu Deus de tantas 
caras, eu que tanto creio como descreio, peço a cada um e a todos: rezo e 
peço humildemente; Que eu não chegue lá, se não for da sua vontade; Que 
eu só chegue lá, se esta é Tua vontade. Mas, se eu chegar, que eu possa ser 
um entre todos. Indistinguível. Indiferenciável. Inconfundível. Um índio 
mairum dentro do povo mairum. (RIBEIRO, 1993, p. 107).  

É no momento em que Avá chega à missão junto ao povo mairum que se desencadeia 

uma manifestação denunciatória de quatro velhas índias que declaram não mais suportar o 

enxerto cristão em sua cultura. Elas berram em língua mairum, para que Avá, reconhecido 

naquele momento como uma espécie de herói, salvasse suas meninas e meninos da teologia 

perniciosa do pecado que estava esturricando-os e fazendo-os perder o gozo pela beleza da 

vida. Na sequência, Alma pergunta a Avá do que se tratava aquela algazarra. Ele explica tudo 

a ela. Nesse ponto surge uma constatação profunda, agora presente na boca de Alma:  

Então foi isso? Toda aquela algazarra desenfreada. As índias velhas com as 
saias na cabeça, se apalpando agarrando as mamas e as coxas. Então foi 
isso? Espantoso! [...]. Está na cara. As velhas têm toda razão. Isso é higidez, 
saúde mental. Doentes somos nós. Doentes de indecência, de repressão ao 
humano, de repulsa ao que é natural. Somos abomináveis. Aprendi tanto 
com essas velhas, agora que você me explicou. Graças a Deus, percebi, 
compreendi, afinal! A pureza de Deus, se existe, se Deus existe, está na vida, 
na capacidade de foder, de gozar, de parir. (RIBEIRO, 1993, p. 241).  
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Enfim, o casal, depois de um inusitado encontro com uma família protestante 

preocupada com a tradução da Bíblia para a língua mairum, é acolhido finalmente com a tribo 

mairum e ali convivem, descobrindo, enfim, que a arte e a beleza da Terra sem Males é ali 

mesmo. 52 

O amor à beleza, de fato, mexia profundamente com Darcy. Uma beleza que ele 

elaborou na infância, vendo todas as manifestações culturais e religiosas, no amor aos livros – 

os mais diversos, na beleza advinda da arte, do mito e da religião dos índios e, por fim, o 

aspecto contemplativo quando de suas visitas aos diversos monumentos construídos pelo ser 

humano em sua sempre vontade de ver protelar a vida e suas nuanças.  

 

2.1.2.1 . A utopia selvagem 

Em A utopia selvagem53, encontramos diversas intuições importantíssimas sobre a 

religião dos brasileiros. Em nossa concepção, esse é o mais brilhante romance de Darcy. Nele, 

a “bricolagem” religiosa aparece de forma evidente, permitindo estabelecer um diálogo entre 

a linguagem romanceada do autor e as possíveis elaborações narrativas, configuradas na ideia 

de Deus e do religioso nas perspectivas étnicas. O caráter inusitado desta abordagem está em 

analisarmos a referida obra em suas minúcias conferindo uma visão irônica da religião oficial 

e seu distanciamento da vida prática e existencial das gentes, em geral. Vemos, nessa obra, de 

forma evidente, as críticas de Darcy em relação aos conflitos religiosos sofridos pelas 

personagens – Pitum, Tivi, Uxa, Calibã54 – num paraíso que, a priori, não precisava de regras, 

sequer de (im)posição religiosa. Decorre do diálogo com essa obra uma melhor compreensão 

da obra darcyniana e as luzes que lança sobre a questão religiosa.  

                                                 
52 O ideal da Terra sem Males, o apego à beleza das artes e a cultura dos índios, ganham num outro contexto bem 
diferente uma série de lembranças de Darcy. Por exemplo, quando de uma visita a Roma, Darcy se viu impressionado 
com as obras arquitetônicas. Visitando o panteão de Agripa, buscando os restos dos templos pagãos que os romanos 
reproduziam ali, “incorporando aos seus deuses, tantos, todos os deuses de todos os povos conquistados”. Entretanto, a 
sua contemplação à iconografia fica evidente em suas palavras: “Vi também, vezes demais, o Vaticano. Por fora e por 
dentro. Por fora, olhando a criação fantástica dos arquitetos que fizeram aquela graça prodigiosa, andando passo a 
passo no seu chão antigo. Por dentro, me cansando de sentar na basílica de São Pedro até dormir, acordado uma vez 
pelo canto gregoriano que exaltava a missa. (...) A capela Sistina foi também meu encantamento. Aquele Deus de 
Michelangelo, dando a mão para um homem, glorioso como nunca houve outro igual, me deixava estarrecido”. 
(RIBEIRO, 1997, p. 219).  
53 A obra foi concluída por Darcy em 26 de outubro de 1981 e somente foi publicada em 1982.  
54 Esta personagem é homônimo de outro Caleban: personagem oriunda da última peça escrita por Shakespeare 
aproximadamente em 1610 – A Tempestade. Ele era um monstro primitivo, adulto e disforme, escravo de Próspero, 
um deus aristocrata com poderes divinizados.  
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O diálogo intenso com a Utopia Selvagem será enriquecido por outros textos. Nossa 

abordagem aqui será também hermenêutica, pois pretende ampliar sentidos e compreensões 

do arcabouço religioso brasileiro.  

2.1.2.1. Considerações iniciais sobre a Utopia Selvagem 

Em suas Confissões, o próprio Darcy expressa: “Utopia Selvagem é uma espécie de 

fábula brincalhona, em que, parodiando textos clássicos e caricaturando posturas ideológicas, 

retrato o Brasil e a América Latina” (RIBEIRO, 1997, p. 514-515). De fato, Darcy elabora uma 

lúdica caricatura da mestiçagem étnica e dos encontros e desencontros que se confluíram 

numa espécie de provisoriedade similar ao trabalho dos bricoleurs (RIBEIRO, 1992).55 

A fábula nos contagia e abre múltiplas possibilidades para se pensar o Brasil. Além 

disso, Darcy busca ampliar suas leituras sobre a formação do povo brasileiro e exagera nas 

linhas narrativas. Almeida afirma que o escrito de Darcy possui uma caracterização marcada 

pelo hibridismo, “representando o próprio ‘estado híbrido’ da nação brasileira” (ALMEIDA, 

2006, p. 1)56. Para esta autora:  

Na visão unificadora de Darcy Ribeiro, a identidade nacional apaga-se 
juntamente com a hierarquização entre centro e periferia, havendo a 
superação dos problemas de classe e de discriminação racial que 
enformaram o processo colonial clássico da dialética colonizado/ 
colonizador. (ALMEIDA, 2006, p. 2) 

Assim, há na obra a desmistificação de uma comunidade imaginária e ideal brasileira. 

Essa afirmação se torna importante, pois evita acidentes possíveis oriundos de uma 

interpretação cartesiana e superficial da nossa trajetória cultural e religiosa. Por isso, é 

                                                 
55 Para o jornalista Moacyr Werneck de Castro, a Utopia Selvagem é uma endiabrada alquimia de Darcy. Em suas 
palavras: “Divertido e profundo, sério e travesso, polêmico e deleitável, feroz e idílico, visionário e racional – eis 
alguns rótulos aparentemente contraditórios que este livro comporta. Pode ser romance, rapsódia, raconto, apólogo 
moral. Engloba materiais de lenda, ensaio, sátira, panfleto. É picaresco, surrealista, mágico-fantástico. Alimenta-se de 
passado, presente e futuro. É uma utopia à brasileira, que ao contrário de suas congêneres contemporâneas do mundo 
desenvolvido, geralmente sombrias, quando não sinistras, irradia otimismo esperança, alegria criadora. Uma anti-
utopia, de raízes antropofágicas, vivida por “testemunhas do impossível”. [... ] “A fantasia desconcertante de Darcy 
Ribeiro, sua inventiva que não para de supreender, levam-nos pelo fio de uma história farsesca a pensar mais 
intensamente o Brasil. É que ao enredo, como diz o autor numa gozação voltada para o próprio processo que ele 
adotou, se vem somar uma “ensaística filosófica” de gostosa malícia e sabedoria popular, onde as ideias aparecem 
como quem não quer nada, mas nem por isso menos eficazes e instigantes. Por outro lado, Darcy já não se contenta 
com os eruditos expedientes da ciência social e, no seu obstinado propósito de exaurir a realidade, apela para todas as 
mágicas possíveis da ficção” (RIBEIRO, 1992, contracapa).  
56 Hibridismo é um termo originário das ciências biológicas que pode ser vinculado a outros conceitos tais como: 
sincretismo, mestiçagem e transdisciplinaridade. Nestor Canclini entende hibridismo como “processos socioculturais 
nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separadas, se combinam para gerar novas estruturas, 
objetos e práticas”. (CANCLINI, 2008) 
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possível conceber a ideia de que a mestiçagem, para nós, não foi um acidente, mas a nossa 

própria forma de ser e de existir. Averiguamos nesta obra, inclusive, a mistura de planos 

religiosos.57 

Na Utopia Selvagem, os discursos são fragmentários dando vazão à quebra do espaço 

vigente pela inserção do espaço mítico e vice-versa. Convivem na fábula, ao mesmo tempo os 

dois espaços. Segundo Maia: “Nesse reino de Próspero convivem os Brasis, reflexos de 

diversas camadas que nos compõem: vida selvagem, o Brasil das missionárias, o Brasil de 

Carvalhal, o Brasil das multinacionais e o Brasil das Utopias” (MAIA, 1985, p. 11).58 

Enfim, concordamos com Bernd que a Utopia Selvagem é “uma fábula criada por 

Darcy Ribeiro para expressar sua visão sobre a afirmação da identidade cultural latino-

americana, como identidade de segundo grau, ou seja, a qual se constrói sem negar as 

diferenças do outro (...)” (BERND, 1992, p. 53). Mais do que isso, Utopia Selvagem se 

caracteriza pela contação “corpoética” da constituição bricolada das milhares de gentes e de 

suas memórias, símbolos e narrativas que aqui se plasmaram. 

2.1.2.1.2  Retratos de Deus na Utopia Selvagem 

Mediante procedimento hermenêutico, vamos garimpar na fábula de Darcy os aspectos 

religiosos que corroboram com a nossa metáfora da bricolagem.  

Comecemos, então, com a personagem central – o Macunaíma de Darcy. Ora, a fábula 

começa narrando as inquietações e questionamentos do tenente Carvalhal, um gaúcho negro 

que estava envolvido na guerra das Guianas e, posteriormente, caiu nas mãos das índias 

machas – as amazonas. No convívio com elas, ele acabou recebendo a alcunha de Pitum. O 

estereótipo étnico de Pitum demonstra, de antemão, tratar-se de um brasileiro atípico e 

desesperado. Sua formação cristianizada fica evidente na sua exclamação frente ao mulherio, 

típico de uma catolicidade popular:  

                                                 
57 Por exemplo, a disposição semântica do mundo cristão utilizada por Pitum, o herói central da fábula, vai se 
transmudando paulatinamente e suas convicções e costumes vão se diluindo no convívio com o mundo indígena das 
Icamiabas e posteriormente no convívio com o povo Galibi e as missionárias. Para Bernd, Pitum é um herói 
semelhante a Macunaíma de Mário de Andrade. Ele e os índios têm um papel semelhante ao próprio Macunaíma, os 
quais: “servem para discutir temas e teses muito civilizados, tais como a cristandade e a conversão, o machismo e o 
feminismo, a vida e a morte, o saber e a erudição, a pátria e o militarismo, o socialismo e a liberdade”. Assim, para 
Bernd, “a fábula de Darcy Ribeiro dá continuidade ao doido lamento de Macunaíma diante da inocência perdida”. 
(BERND, 1992, p. 50-51).  
58 Próspero é o responsável pelo poder e pelo encaminhamento gozozo de todos os cidadãos de Utopia.  
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– Morri. Estou no Inferno. Estas donas são capetas escaladas pra me tentar 
e atentar. – Quase morreu, então, de susto e de pena de si mesmo. – Estou 
fodido. Que pecado cometi, meu Deus, tão imperdoável, pra cair aqui? – se 
perguntava. – Ou será isso o Purgatório? – Limbo sabia que não era, 
porque foi batizado por padre italiano e crismado por bispo alemão lá do 
Rio Grande do Sul. Desconsolado, chorando, dormiu. (RIBEIRO, 1992, p. 
25).  

Pitum fez uma reza espontânea. Sua prece é interpelada por Darcy, que procura já nas 

suas primeiras linhas, situar o herói às avessas, mediante a força de uma religiosidade de 

cunho popular que vai se revelando vis-à-vis. Por exemplo, quando Pitum revela medo frente 

a um possível fim trágico, o de ser assado e comido pelas Icamiabas:  

– Um dia me comerão, assim como hoje eu como meus macacos? 
Tesconjuro! Desta Deus me livre. E o Capeta também! Vendo até a alma 
para escapar dos dentes delas. – Por sorte Pitum não crê. Não pode crer que 
elas sejam assim de perversas e assassinas. (RIBEIRO, 1992, p. 26) 

Darcy alia à preocupação de Pitum, a narrativa histórica do religioso alemão:  

O leitor talvez tenha lido o livro que uma vez li de confissões de um 
alemão que viveu prisioneiro dos índios antigos do Brasil. Lá ficou tempos, 
até casou, esperando as roças deles crescerem para a festança em que iriam 
comê-lo. Escapou porque os índios, aqueles, que só comiam heróis, se 
horrorizaram vendo a caganeira e o berreiro em que caiu o tal alemão para 
não ser comido. Aqui é diferente. Se o sistema delas é mesmo comer o 
macho já fodido, Pitum está perdido. (RIBEIRO, 1992, p. 27) 

No pano de fundo de toda a discussão de Darcy está a pergunta sobre uma possível 

identidade brasileira. Por isso, ele mistura a fábula a diversos outros conceitos que ele elabora 

em outras importantes obras.  

Nosso enigma é muitíssimo mais complicado. Começa com a tenebrosa 
invasão civilizadora. Mil povos únicos, saídos virgens da mão do Criador, 
com suas mil caras e falas próprias, são dissolvidos no tacho com milhões de 
pituns, para fundar a Nova Roma multidinária. Uma Galíbia Neolatina tão 
grande como assombrada de si mesma. Inexplicável. Aqueles tantos povos 
singelos que aqui eram já intrigaram demais ao descobridor e seus teólogos: 
– Gentes são ou são bichos racionais? Têm alma capaz de culpa? Podem 
comungar? O enxame de mestiços que deles devieram na mais prodigiosa 
misturação de raças intriga ainda mais. – Quem somos nós? Nós mesmos? 
Eles? Ninguém? Acordando como nações no meio desta balbúrdia, nos 
perguntamos com o Libertador: – Quem somos nós, se não somos europeus, 
nem somos índios, senão uma espécie intermédia, entre aborígenes e 
espanhóis? Somos os que fomos desfeitos no que éramos, sem jamais chegar 
a ser o que formos ou quiséramos. Não sabendo quem éramos quando 
demorávamos inocentes de nós, menos sabemos quem seremos. 
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Recentemente se começou a ver que, no encontro histórico do Anticristo 
cristão com Cristo pagão, o que se deu foi um desencontro fatal. Os povos 
sem história que cá éramos gente aos façanhudos que de lá vieram naquela 
hora sumiram ou confluíram e trocaram de ser. (RIBEIRO, 1992, p. 32) 

No processo de fazimento do Brasil, Darcy faz questão de estabelecer a dicotomia dos 

Cristos, ou melhor, do Anticristo cristão e do Cristo pagão. Essa assertiva poderia 

desencadear uma tese cristológica (RIBEIRO, 1992, p. 33).59 

A perspectiva do fazimento dos brasileiros dá ensejo ao fazimento religioso dos 

brasileiros. Mais do que isso, Darcy estabelece em sua narrativa um entroncamento entre 

história e mito, entre personagens fictícios e reais. Nesse ponto, entra em cena, por exemplo, 

Chico Buarque que, “seguindo pegadas do pai, em porfiadas perquirições nos labirintos 

bolorentos dos arquivos do Papa Negro de Roma, deu com um documento inédito e inaudito” 

(RIBEIRO, 1992, p. 48). O dito documento assim reza:  

Nele se lê, em escritura legível e com todos os efes e erres, que foi no Brasil 
que Deus plantou o Paraíso Terreal: O Éden. Juízo nada temerário, aliás, 
uma vez que o próprio Santo Tomás – o doutor angélico – se perguntava, 
indignado, onde poderia estar o Éden com Adão e Eva – sempre tão nus, e 
cândidos, no meio de um jardim sempre verde e florido, transado com maçãs 
e serpentes pecaminosas e falantes – senão numa província temperadíssima, 
como o tórrido Brasil? (RIBEIRO, 1992, p. 48-49) 

Na sua busca por consideração diante da complexidade do enigma Brasil, Darcy 

coaduna à ficção do achado de Chico Buarque algumas informações históricas, como segue:  

O fato irretorquível é que o próprio Colombo quando deu com as ilhas de 
Fidel lá viu o Paraíso. Disto dá ele testemunho de próprio punho, em carta 
dirigida ao Papa Branco, onde se lê: Cri e creio que creram e creem todos os 
santos sábios teólogos que ali, naquela comarca, é o Paraíso Terreal. 
Américo Vespúcio, em carta do mesmo ano, não só reconhece no Brasil o 
Paraíso, como proclama que terra assim amena, de árvores infinitas e muito 
grandes e que não perdem folhas e aromáticas e carregadas de frutos 
saborosos e salutares e com campos de tanta erva e cheios de flores que 
maravilham pelo odor delicioso e com imensa cópia de pássaros de várias 
castas em sua plumagem e com suas cores e cantos que desafiam qualquer 

                                                 
59 Esses são apenas alguns elementos presentes no Manifesto Antropofágico de Oswald Andrade. Em Piratininga, Ano 
374 da Deglutição do Bispo Sardinha (Revista de Antropofagia, Ano I, n. 1, maio de 1928). No caso da Utopia 
Selvagem, a solução apresentada por Darcy para o conflito da ninguendade – expressão cara ao nosso autor – se dá 
pelo Grito Antropofágico: *Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. *O instinto Caraíba. 
Catiti. Catiti. *Já tínhamos o comunismo. Catiti. Catiti. *A alegria é a prova dos nove. No matriarcado de Pindorama. 
Catiti. Catiti. Catiti: palavra oriunda da teogonia tupi que quer dizer Lua Nova. Catiti era ajudante de Rudá – o deus do 
amor.  
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descrição – só podia mesmo ser o Paraíso Perdido: o Éden. (RIBEIRO, 1992, 
p. 49)60 

Estas argumentações se deram no encontro-desencontro de Pitum com as Icamiabas. 

Entretanto, depois de ter sido inculturado pelas índias-machas, é capturado pela tribo Galibi, e 

lá passa a conviver com homens, mulheres e crianças. Nessa aldeia, ele conhece Uxa e Tivi, 

duas missionárias brancarronas: a primeira mais velha e pentecostal e a segunda nova e 

católica.61 

Quando da captura pelos Galibis e a apresentação conflitiva diante da tribo, Pitum 

clama o livramento, e as monjas relutam em confirmá-lo como brasileiro. A trama se 

desenrola no seguinte diálogo:  

– Ei, donas, socorro! Me salvem, estes caras acabam comigo. As duas 
olharam espantadíssimas. Decerto pensaram, até então, que ele era alguma 
espécie de índio pintado de preto que os outros vinham trazendo. Pela fala 
identificaram: – Preto é. Mas brasileiro também é: civilizado. – Se 
entreolharam espantadas. (RIBEIRO, 1992, p. 7) 

Essa atitude preconceituosa das monjas para com Pitum será recorrente na Utopia 

Selvagem. Muitos diálogos surgem entre Pitum, Uxa e Tivi. Um dos mais interessantes refere-

se ao desejo de Pitum de casar-se com Rixca, uma índia jeitosa, novinha e gentil de cabelos 

muito pretos e escorridos. Entretanto, Rixca era a indiazinha preferida das missionárias. As 

monjas insistiram com Pitum para ele desistir do casório por causa de um imperativo moral. 

Mas, qual imperativo, se o fato evidente era justamente a liberdade dos índios e a 

possibilidade de viverem suas vidas sem as regras da chamada tradição judaico-cristã? 

Atordoado com a argumentação moralista das monjas, Pitum se confunde: “Será coisa de 

crente?– se pergunta. – Só eles são assim de intolerantes” (RIBEIRO, 1992, p. 88). E continua 

a questionar:  

– As senhoras são protestantes, pois não? – E daí? Eu sou é pentecostal. Ela 
é até católica – respondeu a velha Uxa em tom agressivo. Pitum recua, mas 
insiste: – Nem cristão sou. Sou é de Oxumaré! Por que um preto brasileiro 
não pode desposar uma índia? (RIBEIRO, 1992, p. 88)62 

                                                 
60 Essa é a perspectiva da Ypy-marã-iy – a Terra sem males, horizonte ideal sempre recorrente nas obras de Darcy, em 
especial: Diários Índios, Confissões e O Povo Brasileiro.  
61 É a inversão novamente funcionando no pensamento de Darcy. O interessante é aqui salientar a natureza ecumênica 
das missões e suas disparidades e contradições. A caricatura que Darcy faz das missões evidencia o seu não-lugar nos 
lugares onde o Paraíso já estava realizado.  
62 Oxumaré é divindade do Candomblé e é o orixá de todos os ciclos e movimentos.  
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Pitum possuía uma tradição católico-popular, mas agora, em sua fala ele acrescenta 

um elemento típico do universo africano. A postura sempre crítica e inquietante de Pitum, 

bem como sua curiosidade para ouvir os comentários alheios, fizeram-no ganhar a alcunha de 

Orelhão. Uma das suas posturas críticas fica assim evidenciada:  

– Estas serão visões verdadeiras ou são meras ilusões alucinadas? Estes 
índios risonhos, que elas querem introduzir na Cristandade, serão índios de 
verdade? Amanhã, graças a elas, serão índios seráficos, zelando contritos 
pela salvação eterna... Cuidando-se, pios, contra os pecados da gula e da 
luxúria. Isto lá pode ser verdade real, palpável? Eu é que sou doido, ou são 
elas? Ou é o mundo todo que endoidou? – Salva-me, Nossa Senhora. Salva-
me, São Negrinho do Pastoreio. (RIBEIRO, 1992, p. 94) 

O que se denota desse comentário de Orelhão é a noção de bricolagem nas imagens do 

religioso em seu imaginário, onde se torna possível colocar num mesmo dossel Nossa 

Senhora e o São Negrinho do Pastoreio. De fato, começa-se a desenrolar toda uma discussão 

de fundo sobre a presença reveladora de Deus e todo o arcabouço dos processos 

conversionistas que mutilaram mitos indígenas e africanos. Por exemplo, as missionárias não 

se conformam de “seus selvagens” não quererem pregação missionária.  

No máximo, aceitam ouvir histórias enredadas como a Arca de Noé e a do 
Dilúvio. Mas só ouvem para se porem, logo, a contestar ou a confirmar. 
Pretendem corrigir os textos bíblicos com base no testemunho ocular de 
sicrano ou mengano dali da tribo que teria vivido, então, e visto os dilúvios 
de água ou os cataclismos de fogo. As pobres monjas estão entaladas no 
impasse. Assuntos pios, missionais, enchem os índios. Chateiam demais. 
Casos míticos provocam discussões. Dão em disparate. O outro assunto, 
único, que interessa a eles é a civilização, mas resulta em arguições 
perturbadoras (RIBEIRO, 1992, p. 97-98).  

 Num processo singular e subversivo, as comunidades indígenas procuravam 

salvaguardar seus mitos originais ou reinterpretá-los, ou ainda, concordá-los com os 

elementos imagéticos presentes nas narrativas dos mitos bíblicos.  

 Outro diálogo interessante ocorre entre Tivi e o tuxaua Calibã. Este, escrevendo em 

pedaço de folha de sororoca, pergunta a Tivi:  

Vocês mataram mesmo o Filho de Deus? Ela respondeu: Sim. O tuxaua 
pergunta, em baixo: ele era o todo-poderoso? Ela: Não era não: é! Ele: E 
morreu, assim, de besta? Ela: Não, ressuscitou. Ele: Então foi só uma treita? 
(RIBEIRO, 1992, p. 103) 
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Este diálogo mostra claramente a dificuldade de se traduzir discursos metafóricos da 

chamada tradição judaico-cristã para uma comunidade que se entende parte do cosmos, onde 

o ser divino ou é o totalmente outro ou coisa alguma. Na narrativa de Darcy, Uxa fica 

extremamente indignada ao ouvir a conversa e vocifera com o mau humor que lhe é peculiar:  

– Estou é com Anchieta. Missão é na sojigação. Certos assuntos são só pra 
extrema unção. Tivi quer falar de tudo: dá nisto. Azeda, Uxa comenta outra 
vez que foi tolice, tolice grossa, essa de ensinar os índios a ler e escrever. 
Analfabetos não ficariam tão acesos e perguntões. – E foi inútil – conclui. – 
Não querem saber de leitura bíblica. O máximo que fazem é ajudar nas 
novas traduções, em troca de anzóis. Usam a escritura só pra brincar, 
mandando recados safados daqui pro mato e do mato pra cá. [...]. (RIBEIRO, 
1992, p. 103) 

Ela evidencia, pessimista, a decepção, insatisfação e frustração com todo o processo 

missionário desenvolvido por elas:  

– Ninguém aqui – se queixa ela – quer saber do Gênese nem do Apocalipse, 
nem de Mateus, que traduzi ao dialeto e mimeografei pra eles. O resultado – 
conclui Uxa – é o que se vê aí: índios catequizados e letrados que só querem 
escrever bilhetinhos da caça pra aldeia, daqui pra lá, contando potocas. Ou 
aqui mesmo conversar por escrito conosco ou entre eles. Pura bandalheira. 
[...] – Nunca jamais se soube de missão nenhuma alfabetizando índios 
adultos. Alfabetiza-se é crianças que, inocentes, aprendem e obedecem. 
Crescendo, vão se diferenciando e esclarecendo. Um dia, já vestidos, de 
enxada na mão, trabalhando junto aos caboclos para algum patrão, percebem 
que os usos e costumes deles são bobagens. O importante é ganhar um 
dinheiro e comprar umas mercadorias para sobreviver. Aí vão abandonando 
aos poucos as superstições e abominações. Tivi, para fugir do debate ingrato 
– sobre um erro que se foi mesmo errado já se errou há tanto tempo e não 
tem mais conserto – chama Uxa e Orelhão para o consolo na reza e na 
meditação. O ex-tenente, que não quer mais saber de leitura bíblica nem de 
meditação nenhuma rejeita e estrila: – Eu sou é da sururucação. (RIBEIRO, 
1992, p. 108-110).  

É da natureza do ser religioso buscar consolo na meditação. Nessa lógica, as 

missionárias num ato autopunitivo, leem Isaías e o Salmo 51. Meditam uma hora em silêncio 

e, por fim, mergulham mais uma hora na reflexão sobre o tema: o missionário é o jardineiro 

de um jardim de estátuas de murta; todo dia cuida de cada planta e figura. Ao final dessa 

reflexão, Uxa retoma a palavra expondo duas razões de características protestantes 

pentecostais:  

– Alfabetizando os adultos convertemos em brinquedo a leitura, que é o que 
faz de nós, crentes, os verdadeiros cristãos. Lutero, traduzindo e imprimindo 
a Santa Bíblia, devolveu a palavra de Deus a todos os homens. Converteu, 
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assim, a simples leitura na suprema forma de rezar. Criou um conduto direto 
da criatura ao Criador. Nós, aqui, fizemos o contrário: deu nisto. A escritura 
e a leitura, postas nestas brutas mãos silvícolas, fizeram dos nossos índios 
uns pândegos. Culpa nossa, exclusivamente nossa, que devemos encarar e 
reconhecer sem orgulho. (RIBEIRO, 1992, p. 110) 

Darcy demonstra em muitos textos uma apreciação a Lutero. Isso fica evidente na fala 

de Uxa e em outros textos de sua autoria como, por exemplo, em Noções das Coisas. 63 Em 

resposta a Uxa, Tivi argumenta:  

– Que Deus nos perdoe. É o que Tivi responde, mas continua meditando 
silente: talvez ela tenha razão. Deus é quem sabe. Não podemos é voltar 
atrás, nem desistir, nem desanimar. Fé em Deus e pé o chão, para ir adiante, 
é o que cabe fazer. Sozinhas, ou com os índios todos atrás, como Deus 
quiser. Dar fé a estes corações selvagens não é conosco. Esta tarefa é d’Ele. 
Só d’Ele. Nossa parte cumprimos; aqui estamos, Uxa e eu, testemunhando, 
padecendo e pedindo mais padecimento, por amor de Deus. Mártir quisera 
eu ser, se me fosse dado o privilégio. Isso não espero mas cumpro. Nossa 
parte fazemos, abrindo as mentes selvagens para a palavra de Deus Nosso 
Senhor. (RIBEIRO, 1992, p. 110-111).  

E o próprio Darcy interfere ironicamente ao diálogo das monjas, dizendo: “Perdoe o 

leitor, eu também acho isso insuportável. Quando a doideira delas dá na veia teológica, não há 

cristão que aguente” (RIBEIRO, 1992, p. 111).  

Orelhão tinha lá suas diferenças com as monjas e elas com ele. Elas se indignam com 

o fato de Orelhão ter se afastado dos princípios cristãos, como segue:  

– Nossos índios são meros pagãos: inocentes. Esse preto não, ele é Infiel. 
Sabe da Verdade Revelada e a repele. Conhece a Palavra de Deus e a 
abomina. Convivemos com a Heresia, que será de nós? – No princípio 
Orelhão nos ouvia, rezava conosco até jejuava nos dias de abstinência. 
Agora, só quer saber de bestialidades. É uma influência nefasta, depravadora 
(RIBEIRO, 1992, p. 120).  

Mas Orelhão, por sua vez, se engalfinha na discussão com as monjas buscando sua 

defesa e também a do povo Galibi:  

– Deus quererá mesmo converter essa bugrada? Se quisesse, ajudava – 
argumenta Orelhão. Uxa se irrita, mas concorda que o mistério maior desse 
mundo é o milagre não se dar. É Deus permanecer indiferente. O preto, 
animado, prossegue no maior entusiasmo. – Será mesmo que Deus fez estes 
índios e os guardou aqui, desde o princípio dos tempos, só à espera de 

                                                 
63 O elogio a Lutero se dá pelo brilhantismo em traduzir a Bíblia ao povo sem pretensão conversionista. Não havia essa 
intencionalidade pró-conversão, mas tão somente, uma porta aberta a uma nova percepção religiosa.  
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vocês? É lá isso possível? Um povo do tempo de Adão e Eva aqui parado na 
inocência! (RIBEIRO, 1992, p. 121) 

E o próprio Darcy corrobora a fala de Orelhão:  

O preto parece ter razão. – Não é crível que Deus tenha feito toda essa 
gentilidade pagã que se gastou no Brasil desde o dia da “descoberta” só para 
provar e santificar missionários no martírio. Acho tudo isto duvidoso. Os 
missionários pelejam anos, décadas, gastando suas vidas nesta pia 
persistência, para nada. Cada geração de índios – como de judeus ou de 
ciganos – nasce índia e índia permanece no fundo do peito, vendo em nós, os 
outros, os cristãos (RIBEIRO, 1992, p. 121-122).  

Depois desse veredito de Darcy, a discussão muda um pouco de foco, e se envereda na 

moldura da religiosidade indígena do povo Galibi. A discussão nesta perspectiva causa a ira 

das monjas, com o argumento de Orelhão, de que o sacerdote verdadeiro de Deus na terra e na 

aldeia Galibi era Cunhãmbebe – o Pajé. Ora, as monjas detestam o feiticeiro da aldeia que 

atua com maior expressividade nas festas de Jurupari. A única vitória das monjas sobre o 

poderio de Cunhãmbebe se deu com o sibilar de um sininho sonoro que se encontra na casa 

dos homens da aldeia. O tinir do sininho em momentos específicos faz as monjas rejubilarem. 

Tivi, por sua vez, só pede a graça de converter o chefe tribal Calibã, ou seja, ganhá-lo pra 

Cristo. “Calibã será nosso Clodoveu” (RIBEIRO, 1992, p. 125).64 Assim, convertendo Calibã, 

o problema com Cunhãmbebe seria resolvido. A velha Uxa registra o combate com vias à 

conversão da indiazada, inclusive o infiel tuxaua Galibi. Seu registro é também carregado da 

mesma frustração dos diálogos anteriores. Dando um relatório, ela conclui:  

– Batizar, batizamos demais – diz ela. – De fato, batizamos em causa-mortis 
todos os homens e mulheres, pequenos e grandes, que morreram aqui desde 
que chegamos. Muitos ganharam, por nossas mãos, ao morrer, a Vida 
Verdadeira. Lavados na água batismal dos seus muitos pecados e 
comungados através da Extrema-Unção, saltam das Trevas do Paganismo 
para a Glória de Deus nas Alturas. Só escapou este Axi, que, depois de 
desenganado, batizado e ungido, sobreviveu para recair na vida nefanda. – E 
os moribundos, aceitam estes batismos? – pergunta Pitum. – Aceitam muito 
bem. Por eu haveriam de recusar a Vida Eterna? Essa gentilidade – admite 
Uxa – nisto é perfeita: tudo quanto dizemos, creem (RIBEIRO, 1992, p. 125).  

 Já a lamentação de Tivi, que segue a mesma linha de Uxa, reclama a ausência de um 

sacerdote para ministrar os ofícios “sagrados”, segundo a liturgia católica, “para acabar com o 

                                                 
64 Alusão a Clóvis I, rei franco, que uniu totalmente a nação bárbara. Convertido ao catolicismo por influência da sua 
esposa Clotilde, é considerado o fundador da França.  
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incesto, a poligamia, o adultério que lavram por ali” (RIBEIRO, 1992, p. 126). Para escapar 

disso, elas põem fé é na gurizada. Donde decorre o sonho de Tivi que é:  

Ordenar um dia um desses meninos com sacerdote da Santa Madre Igreja. 
Com este objetivo, as duas encenam solenes atos pios em que Deus e o 
Diabo lutam porfiados. O Diabo, coitado, sai das profundezas de suas locas, 
todo disfarçado, só para ser desmascarado e vaiado. Deus surge sempre 
menino luminoso, belo, belo, todo ornado de penas amarelas de japu. 
(RIBEIRO, 1992, p. 126).  

Para tanto, seguem-se os ritos, dentro das possibilidades, alinhados à formação de 

pequenos grupos corais que os índios entoam, encantados e procissões engalanadas de 

meninos vestidos de anjinhos e santinhos cantando em lusitano: “... no céu, no céu com minha 

mãe estarei...” 

O grande cerimonial delas é a Devoção de que a indiada participa na maior 
assuada. Até Cunhãmbebe fica lá sentado, olhando. São tardes de confissão 
pública em que, ao toque do pandeiro de Uxa, os meninos dançam alegres 
e, a intervalos certos, cada guri ou guria denuncia as fornicações que viu. A 
indiada sentada ao redor, adora o espetáculo. Caem na gargalhada, cada 
vez que uma parelha prevaricadora é denunciada e gritam: – Sururucatu, 
sururucatu. Assim é que as monjas vão pondo freios, pouco a pouco, nos 
instintos perversos destes inocentes Galibis. Sabem perfeitamente, porém, 
que a salvação desta gentilidade depende é da vontade de Deus. Fazem sua 
parte, trabalhando a criançada. Suas almas – verdes, tenras ou ainda em 
dentes-de-leite, ou puras gengivas que mais lambem do que mordem –, 
bem doutrinadas nas virtudes cristãs, florescerão um dia para construir uma 
Nova Cristandade. Pela voz dos filhos também vão educando os pais. 
Amanhã, mortos os velhos, nascerá com a nova geração a Galibia Cristã, 
flor e fruto de sua pregação. (RIBEIRO, 1992, p. 127-131)65 

Depois dos comentários, a conversa volta para o arraial do Galibis. E novamente Uxa 

e Tivi discutem sobre a presença de Deus no meio daquele povo. Para elas, aquele mundo está 

nas garras do Demo, principalmente quando Cunhãmbebe entra em cena com sua Droga-Forte 
                                                 
65 Neste ponto, em específico, Darcy retoma a palavra para fazer um balanço de todo o dito. Ele sai em defesa dos 
povos silvícolas, gente tão natural e autóctone como todos os outros seres nativos. Para Darcy, a selvageria deles, na 
mesma lógica de Rosseau do bon sauvage: “É patente, sobretudo por não terem Fé, nem Rei, nem Lei, como sucede 
com todo povo cidadão. Só não será assim se acharmos que esse pândego Calibã é um Rei; ou que os maus costumes 
deles são Leis, ou que este Cunhãmbebe não seja um bruxo e sim um sacerdote. Mas neste caso não haveria selvagens 
e, não os havendo, também não haveria Civilização nem Cristandade, tudo seria uma imensa confusão. Admito, 
entretanto, que sejam bons selvagens. Isso porque, a seu modo, não cometem incestos, nem poligamias, nem 
bestialidades e não são canibais, nem vivem nus. Cuidemos, porém, contra os juízos apressados: a nosso modo de ver 
– e só ele importa, realmente, – tudo isto é questionável”. Ao final, revela com todas as letras e com forte teor crítico, o 
verdadeiro legado missionário aos índios: “Enquanto foram pagãos, ignorantes do verso redentor, sendo inscientes eles 
eram inocentes e, assim, incapazes de culpa e pecado. depois de catequizados, não. ao receberem a boa nova e, com 
ela, o saber e a malícia, passam a ter méritos e culpas pelas virtudes e maldades que cometam. A redenção para eles 
será a perdição. No estado natural do paganismo eles não podiam ser nem infiéis, nem hereges, nem apóstatas, porque 
pagão não tem competência para tanto. Convertidos, estão fodidos”.  
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feita de cascas de não sei o quê – o Caapi ou Auasca. Esse Caapi é para Tivi artimanha do 

capeta (RIBEIRO, 1992, p. 135). Entretanto, para Calibã e para os índios, o Caapi, sendo de 

Deus ou do Diabo, divino ou demoníaco, não importa, é bom demais para eles. Inclusive, a 

coragem dos meninos na época de aprendizagem da caça vem do Caapi. (RIBEIRO, 1992, p. 

136-137). E de conversa em conversa, Calibã e Orelhão entram no tema da escatologia. 

Calibã, curioso pela civilização, quer encontrá-la com o intuito de conhecer os doze remédios, 

inclusive o que vai curar sua gagueira. E ao discutir com Tivi sobre suas possíveis façanhas 

no mundo civilizado, que já, agora, é uma confusão só na cabeça de Calibã, o tuxaua 

pergunta:  

– É mesmo assim? Vocês acham que Deus Pai – o Crucificador – enfarou 
do mundo e quer acabar com tudo? Orelhão, sem mentir nem se 
comprometer, diz que na verdade das coisas tudo pode acontecer, mas o 
ruim geralmente não acontece. É até provável uma guerra terminal, de 
acabar com todos e com tudo. Não é impossível que ela chegue até na 
aldeia e mate as pessoas, os bichos e as árvores. Mas é muito, muitíssimo 
improvável. Exceto se o Mister se desentender com o Camarada. 
(RIBEIRO, 1992, p. 143).  

 O final do livro, marcado por uma cerimônia de Caapinagem, é apoteótico. A Festa 

Brava do Caapi faz com que toda a tribo gire, revire. Tivi, forçada por Calibã, bebe o caldo do 

Caapi e entra na festa e se entrelaça com o tuxaua. Ela, no auge do delírio, se vê da cintura pra 

cima como uma pantera, da cintura pra baixo como uma cobra boiuna; ele, um jacaré imenso 

negro esverdeado. Os dois se abraçam enlaçados. Orelhão também entra em transe e no auge 

de seu êxtase, se transforma em um Unicórnio, gargalhando: – Sou a besta do Apocalipse! 

(RIBEIRO, 1992, p. 196).  

A roda da festa gira que gira. Agora na força total do Sumo Pontífice Caapi. 
Toda a tribo é de santos bichos falantes, amorosos, coçantes. Uns se 
enroscando nos outros, roçando os pelos nas peles, as penas nos couros, os 
pelos e as peles e as penas nas escamas e nas cerdas e vice-versa ao 
contrário. Quem é quem? Quem é ninguém? O jacaré namora com a onça, 
que namora com a sucuri, que namora com o veado, que namora com a 
garça, que namora o tatu, que namora o pacu, que namora o pirarucu, que 
namora o bugio, que namora a si mesmo. Tivi, feita tigresa de pelo em prata 
com negros lunares no colo tuxaua-jacaré, mia como um gata: engatada. 
(RIBEIRO, 1992, p. 197).  

Somente Uxa não está no frenesi. Ela, com os olhos queimados de lágrimas salgadas, 

reza cantando:  
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 – Ó Deus de pedra, sentado no trono de arco-íris. – Ó vinte e quatro anciãos 
brancos de cuca dourada. – Ó relâmpagos! Ó vozes! Ó trovões! – Ó sete 
candelabros de fogo. – Ó quatro mil viventes de mil olhos videntes. – Ó leão. 
Ó touro. Ó homem prenhador. Ó águia voadora. – Ó santos das seis asas de 
mil olhos. – Ó Santo Deus Todo-Poderoso. – Ó Deus da Glória. Ó Deus da 
Honra. Ó Deus do Poder. – Por que nos criastes, Senhor? Por quê? Por quê? 
– Por que nos castigas, Senhor? Por quê? Por quê? (RIBEIRO, 1992, p. 198).  

Na reza de Uxa, no meio do caos – pelo menos em sua concepção – suas convicções se 

tornam perguntas existenciais. Diante do enigma aporético da formação do povo brasileiro e o 

fazimento de sua possível identidade religiosa, em que as misturas ocorreram na dinâmica da 

“caapinagem” (na lógica: “Quem é quem? Quem é ninguém?”), não resta outra saída para a 

aporia a não ser a reza. Esse, talvez, seja o legado final de Uxa.  

Essa fábula brincalhona nos revela diversas entonações que nos ajudam em nossa 

intuição sobre a bricolagem tal como ocorreu e ocorre no Brasil. Apresentados seus pontos 

centrais, queremos suspender essa discussão para a retomarmos no último capítulo. O que se 

torna coerente aqui é afirmar que nessa obra de Darcy nós encontramos diversas 

possibilidades para argumentarmos de forma mais precisa nossa intuição.  

2.1.3. Educação e religião no pensamento de Darcy 

Além de todos os aspectos vivenciados por Darcy ao longo de sua vida e jornada, 

inclusive junto aos índios, ele sempre se envolveu nas lutas inerentes a uma educação para 

todas as gentes numa configuração pública. Isso começou de forma mais precisa a partir da 

amizade com Anísio Teixeira, decisiva para todos os desencadeamentos que o levaram, 

posteriormente, à política. Darcy confessa que Anísio exerceu forte influência em sua vida. 

Ele costumava dizer que tanto Rondon como Anísio eram seus alter egos.  

Um, meu santo-herói, é Rondon, com quem convivi e trabalhei por tanto 
tempo, aprendendo a ser homem. Outro, meu sábio-santo, é Anísio. Por 
que santos os dois? Sei lá... Missionários, cruzados, sim, sei que eram. 
Cada qual de sua causa, que foram ambas causas minhas. Foram e são: a 
proteção aos índios e a educação do povo. (RIBEIRO, 1986, p. 205).  

O anelo por uma educação pública sempre esteve na pauta da reflexão darcyniana. Sua 

luta por uma lei mais democrática para a educação provocou uma crise com as escolas 

confessionais.  
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O que se debatia, em essência, era, por um lado, o caráter da educação 
popular que se devia dar e, por outro lado, como destinar ao ensino popular 
os escassos recursos públicos disponíveis para a educação. Não nos 
opusemos jamais à liberdade de ensino no sentido do direito, de quem quer 
que seja, a criar qualquer tipo de escola a suas expensas, para dar educação 
do colorido ideológico que deseja. Nos opúnhamos, isso sim, em nome dessa 
liberdade, a que o privatismo se apropriasse, como se apropriou, dos 
recursos públicos para subsidiar escolas confessionais ou meramente 
lucrativas (RIBEIRO, 1997, p. 226).  

Muitos embates ocorreram entre a dupla Anísio e Darcy com a elite intelectual 

católica. A igreja, segundo Darcy, se considerava dona de um projeto educacional privado, 

mas, mediante o avanço do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP, sentia-se 

ameaçada pelo projeto de uma escola pública. Ao defender o ideal de Anísio e, 

consequentemente, do INEP, Darcy aponta:  

Anísio trazia o ideal de uma escola pública democrática e, como a pensada 
por Dewey, destinada a abrir uma porta para que o povo brasileiro 
ingressasse na civilização moderna, fundada numa cultura letrada. Essa 
escola interromperia o processo de multiplicação que renovava, desde 
sempre, a população brasileira, mantendo-a igual a si mesma: ignorante e 
faminta. Mas devotada ao trabalho servil ou livre, sempre temente a Deus, 
conformada com seu triste destino terrenal. Sabia que a verdadeira vida 
começa é depois da morte, cantando incansavelmente a glória de Deus. 
Tinham outras razões com Anísio. Outro doido saíra de seus quadros, 
séculos antes, dizendo que a melhor forma de rezar era ler a Bíblia, traduzida 
por ele para o dialeto alemão que falava. Desde então avança em ondas sobre 
o mundo, com igrejas convertidas em escolas (RIBEIRO, 1997, p. 230).  

Darcy faz explícita referência a Dewey e a Lutero. No livro Noções de Coisas ele 

sugere a seguinte crônica:  

Dizem que a primeira e maior invenção foi o fogo. Seria? E a fala? Não é 
mais importante? Outros querem que a primeira invenção seja a roda. Até 
pode ser. Mas aqui, nas Américas, os incas e astecas não usavam rodas e se 
davam muito bem. Para mim, invenção importante mesmo foi o alfabeto. 
Antes, alguns povos escreviam com ideogramas, que não representavam os 
sons da fala, mas, sim, as ideias. Era um bom sistema, porque permitia aos 
chineses, aos coreanos, aos japoneses lerem, cada qual na sua língua, as 
mesmas escrituras. Era ruim, porque se precisava decorar mil a dois mil 
ideogramas para ler ou escrever. A escrita alfabética, mais recente, é melhor. 
Seu defeito é ficar presa à língua. Sua vantagem é a facilidade com que se 
alfabetiza. O primeiro grande movimento de alfabetização começou com 
Lutero, quando ele fundou o protestantismo. Sua ideia genial foi a de que a 
forma suprema de rezar era ler a Bíblia. Com isso, converteu todas as igrejas 
em escolas e os países protestantes tiveram logo a vantagem de que grande 
parte de sal população se alfabetizou. A outra forma de generalizar a 
alfabetização foi a cívica, em que o Estado assumiu a obrigação de 
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alfabetizar a todos para formar cidadãos conscientes. Essa forma de 
alfabetização cívica começou com Napoleão, na França. Mas se expandiu 
mesmo foi nos Estados Unidos onde se generalizou, rapidamente, uma 
escola pública, comum a todos. Inclusive aos negros, embora estes, 
discriminados, enfrentassem maiores dificuldades. Não seria a escola 
pública, formadora de uma cidadania lúcida, de um corpo de trabalho 
moderno, a maior das invenções? Uma das dores que me doem é ver o 
descaso dos mandachuvas do Brasil para com a educação. Os idiotas não 
sabem que, sem alfabetizar toda a criançada, o Brasil não dará certo. Ou será 
que eles não ligam, porque querem deixar o Brasil tal qual é, porque para 
eles é mais lucrativo? (RIBEIRO, 2000b, p. 63). 66 

Darcy, ao considerar a importância da escola pública, sempre se remete a Lutero, o 

monge agostiniano que se tornou ícone do movimento da reforma na Alemanha no século 

XVI. É claro que a evidência de Darcy ao movimento promovido por Lutero visa tão somente 

estabelecer críticas a uma escola motivada única e exclusivamente pela cristandade oficial. 

Darcy não gostava de saber que as escolas confessionais, principalmente católicas, usavam as 

verbas públicas e mesmo o status quo para se estabelecerem. Ao falar a respeito das 

diferenças entre protestantes e católicos, Darcy tece uma consideração sui generis:  

Os seus pastores são gente ingênua que só tem a Bíblia na cabeça. Casados e 
falando o linguajar do povo, eles contrastam cruamente com os celibatários 
sacerdotes católicos, bem formados nos seminários. Estes comportam-se 
como funcionários de Deus, burocratas que não admitem milagres. Os 
pastores, ao contrário, operam dentro do espírito pentecostal, dizendo que 
Deus está vivo e acessível e que o Espírito Santo está solto, milagrando 
mundos afora. A Igreja não combate os cultos pentecostais como combate os 
cultos afro-brasileiros e como persegue Anísio. Saído de seus quadros, 
formado em colégio jesuítico, levado a Roma para benção papal, cuidado por 
longos anos como sua grande promessa depois de Vieira. Inexplicavelmente, 
Anísio, depois da visita a Roma em que recebe a bênção papal, vai estudar 
educação nos Estados Unidos. Lá se converte à educação democrática, 
convencido de que a escola pública é a maior invenção do mundo e a única 
capaz de integrar o Brasil na civilização vigente. (RIBEIRO, 1997, p. 230-
231).  

                                                 
66 Nas Confissões, Darcy deixa clara sua posição frente à Bíblia. Em virtude de ter conhecido Cameron Thousand, um 
norte-americano criado do Instituto Linguístico de Verão, que formou milhares de missionários que se espalharam 
pelo mundo todo, deu-lhe apoio. Darcy se interessou pelo projeto do tio Cam, porque tendo convivido com muitos 
índios, sofria porque os via ameaçados de desaparecimento. Assim, facilitou o ingresso do instituto no Brasil, a fim de 
que os missionários linguistas salvassem a língua dos índios. Segundo ele próprio: “Em cada caso, um missionário 
com mulher e filhos ia viver de três a cinco anos com os índios, para aprender sua língua e registrá-la. Seu objetivo era 
tornar factível a tradução da Bíblia. Meu objetivo era salvar para os linguistas do futuro, que provavelmente saberão 
estudá-las, as línguas como cristalizações do espírito humano, para aprendermos mais sobre os homens. As esquerdas, 
em sua estupidez habitual, acham que os missionários são agentes da CIA. Bobagem. Se um espião tivesse que viver 
na selva com sua família por anos, junto a grupos indígenas, a CIA não recrutaria ninguém. Outros dizem que é pra 
aprender dos índios onde há poços de petróleo e minérios. Também bobagem. Eles estão lá para preparar a chegada do 
novo Cristo. Essa é a verdade, meio inverossímel, mas verdadeiríssima. E, do meu ponto de vista, lá estão para 
descrever línguas que de um outro modo desapareceriam sem deixar nenhum registro” (RIBEIRO, 1997, p. 241).  
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Em outro momento, Darcy estabelece aquilo que podemos aqui salientar como uma 

dicotomia educacional:  

Com efeito, há duas orientações culturais suscetíveis de promover a 
educação do povo. Uma é a luterana, inspirada na comunidade protestante. 
Ensina todos os seus membros a ler, porque ler é o ato supremo da fé. É seu 
modo de rezar. Onde a leitura da Bíblia se tornou a linguagem de 
comunicação com Deus, se teve de ensinar o povo a ler, para rezar. Desde 
que aprendendo a ler se aprenda também a escrever e contar, a igreja se 
converteu em escola. Assim é que se criaram as escolas comunitárias alemãs 
e norte-americanas. Entre nós, a educação, não podendo ser comunitária, 
porque não temos essa tradição, tem que ser napoleônica. Caímos, assim, na 
outra vertente educacional que é a cívica. Nesta, é o Estado que toma a 
deliberação de ensinar a ler, escrever e contar, para formar o cidadão. Como 
é óbvio, não se baseia no pastor protestante – o sacerdote que ensina rezando 
– mas na professorinha primária com seu quadro-negro, seu giz e sua 
capacidade de doutrinar, para formar o cidadão, para construir a gente 
nacional que falará a língua comum, já não o dialetal; e o povo que 
organizará a nação através do voto. Essa outra linha leva à educação federal. 
(RIBEIRO, 1986, p. 207).  

Em uma palestra proferida na 29ª Reunião da SBPC, realizada em São Paulo, em julho 

de 1977, Darcy discursa, visando entender por que a educação no contexto brasileiro não 

decolou como deveria. De forma enfática, afirma que as classes dominantes nunca permitiram 

o desenvolvimento do Brasil. Ao final da sua apresentação, ele tece as mais irônicas críticas 

ao MOBRAL. 67 Entretanto, antes de abordar os pormenores sobre as suas constatações a 

respeito da educação, Darcy expressa:  

Nosso tema é o óbvio. Acho mesmo que os cientistas trabalham é com o 
óbvio. O negócio deles – nosso negócio – é lidar com o óbvio. 
Aparentemente, Deus é muito treteiro, faz as coisas de forma tão recôndita e 
disfarçada que se precisa desta categoria de gente – os cientistas – para ir 
tirando os véus, desvendando, a fim de revelar a obviedade do óbvio. O ruim 
deste procedimento é que parece um jogo sem fim. De fato, só conseguimos 
desmascarar uma obviedade para descobrir outras, mas óbvias ainda. 
(RIBEIRO, 1986, p. 15).  

E continua, propondo uma parábola:  

Para começar, antes de entrar na obviedade educacional – que é o nosso 
tema –, vejamos algumas outras obviedades. É óbvio, por exemplo, que todo 
santo dia o sol nasce, se levanta, dá volta pelo céu e se põe. Sabemos hoje 
muito bem que isto não é verdade. Mas foi preciso muita astúcia e gana para 
mostrar que a aurora e o crepúsculo são tretas de Deus. Não é assim? 
Gerações de sábios passaram por sacrifícios, recordados por todos, porque 

                                                 
67 O MOBRAL era um movimento educacional estruturado pelo governo...  
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disseram que Deus estava nos enganando com aquele espetáculo diário. 
Demonstrar que a coisa não era como parecia, além de muito difícil, foi 
penoso, todos sabemos (RIBEIRO, 1986, p. 15).  

 Por fim, Darcy tinha o desejo de criar no Brasil um autêntico curso de teologia 

ecumênica. Entretanto, o governo militar que assumiu o poder público em 1964 o impediu de 

assim fazê-lo. Agostinho da Silva, filósofo, pedagogo salazarista e defensor dos direitos 

humanos luso-brasileiros, foi quem deu força, forma e projeção ao projeto. Segundo Alves de 

Sá, no que se refere às questões religiosas, Agostinho da Silva 

certamente, foi um convicto crente no Jesus Cristo do Sermão da Montanha, 
mas também, um admirador do budismo que considerava muito próximo de 
um ateísmo esclarecido e um posicionamento de dúvida que ia da crítica ao 
catolicismo de Roma à aceitação parcial da contestação de Espinosa às 
crenças em deuses antropomórficos, consideradas superstições, fruto da 
ignorância (ALVES DE SÁ, 2012, p. 23).  

 Assim, além de suas convicções pessoais e de sua participação ativa na fundação da 

Universidade de Brasília, foi Agostinho quem idealizou a criação da Faculdade de Teologia 

que deveria abraçar todos os representantes das mais variadas confissões de fé e atitudes 

reflexivas existentes no Brasil, inclusive as de tradição africana. Agostinho percebia que o 

país não era monoteísta tão somente. As pessoas vivenciavam as suas experiências religiosas 

de formas distintas de acordo com ritos assimilados e festas litúrgicas. Na cabeça dele, 

inclusive, haveria a possibilidade das pessoas se acessarem a esta faculdade “livremente sem 

exigência alguma da Universidade, sem sequer se colocar em questão se tinham instrução 

primária ou não” (ALVES DE SÁ, 2012, p. 23). Nessa mesma linha:  

A Faculdade de Teologia teria a incumbência de abarcar as religiões da 
América, da África e da Ásia no que tivessem de ecumênico e todo ateísmo e 
agnosticismo, consolidando a abertura a conversas interculturais e inter-
religiosas, à ritualização das origens e dos ancestrais por meio de variadas 
mediações simbólicas e ritos adequados a circunstâncias de cada grupo 
(ALVES DE SÁ, 2012, p. 23).  

Agostinho achava que o sentido que todas as religiões procuravam ou apontavam 

estava na ideia de universo. Por isso, para ele, uma teologia que almejasse uma explicação 

mais abrangente do universo deveria incluir em sua pauta de discussão tudo aquilo que lhe 

parecesse adversário. Nessa faculdade, as pessoas deveriam chegar livres dos preconceitos 

que impediriam a apreensão de novos conhecimentos das culturas entre culturas.  
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Entretanto, essa educação teológica de caráter libertário e ecumênico, 
deveras “conversável”, disposta a alargar nossos traços identitários, 
provocaria acusações esquerdistas à nova Universidade pelas forças 
conservadoras, posteriormente, militares. Para evitá-las ao máximo, o reitor 
Darcy Ribeiro, achando demasiado audaciosa a proposta do professor 
Agostinho - que acompanhava os fluxos de modernidade - criou uma 
Faculdade de Teologia de cunho católico, sob a direção de Frei Mateus, um 
representante dos dominicanos, que foi expulso da UnB pela revolução dos 
coronéis em 1964. As restrições impostas pelo regime militar à UnB 
favoreceram as fragmentações das relações humanas, provocando a saída de 
professores e dissolvendo a cumplicidade mantida entre seus segmentos 
dando fim, em 1972, à outra proposição de Agostinho da Silva: o Centro 
Brasileiro de Estudos Portugueses (CBEP). (ALVES DE SÁ, 2012, p. 23) 

 O Frei Mateus Rocha recebeu a incumbência de promover a Faculdade de Teologia 

Ecumênica que tivesse por ideal uma revolução do pensamento religioso, quem sabe com a 

formulação de uma “Teologia da Revolução Brasileira”. Esse episódio fica assim registrado 

nas palavras de Darcy: 

Procurei em São Paulo o Geral, no Brasil, da Ordem, que era Frei Mateus 
Rocha e lhe expus o meu problema. Argumentei que o Brasil tinha oito 
universidades católicas, quatro delas pontifícias, que formavam milhares de 
farmacêuticos e dentistas, mas não formavam nenhum teólogo. Propus 
entregar aos dominicanos a criação de um Instituto de Teologia dentro da 
Universidade de Brasília. Seria um ato revolucionário, porque a teologia, 
expulsa das universidades públicas desde a Revolução Francesa, a elas 
voltaria, justamente na mais moderna universidade que se estava criando 
naqueles anos.68 

O frei ficou encantado com a ideia e partiu para Roma, a fim de conversar com o geral 

da ordem, bem como com o papa João XXIII. Depois de mais de um mês, o frei retornou ao 

Brasil e disse a Darcy que tudo estava indo conforme, afirmando que: “Neste momento, toda a 

Igreja sabe que não haverá universidade católica em Brasília. Sabe também que haverá um 

Instituto de Teologia Católica, a cargo da ordem dominicana” (RIBEIRO, 1997, p. 239). No 

Plano Diretor da UNB, assim se evidenciam as linhas gerais do citado instituto: 

A Universidade aspira abrigar no seu campus uma série de órgãos 
complementares de estudo e de pesquisas mediante convênio com 
instituições do mais alto padrão acadêmico. Dentre essas se destacará o 
Instituto de Teologia Católica, cuja organização e manutenção ficarão a 
cargo da Ordem Dominicana do Brasil que, em colaboração com os seus 
ramos europeus, poderá organizar-se para dar cursos de formação e 

                                                 
68 RIBEIRO, Darcy. O nascimento da UNB. 1995. In: <http://www. fundar. org. br/darcy_educa_unb_txtdarcyfull. 
htm> 
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especialização nesse campo, dentro do mais alto nível universitário, até o 
grau de doutoramento.69 

Entretanto, independente de todos os ventos favoráveis em prol da formação deste 

instituto, os ventos mudaram e Darcy acaba por enfatizar porque o projeto não foi à frente.  

Quando a ditadura se lançou com toda a fúria contra a universidade, tentando 
de todos os modos destrui-la, a primeira coisa que atacaram foi o Instituto de 
Teologia Católica, que viam como a união dos católicos com os comunistas. 
Frei Mateus tinha conseguido dinheiro dos alemães para construir os prédios 
projetados por Oscar Niemeyer para o instituto. (RIBEIRO, 1997, p. 238) 

Darcy participou ativamente de vários encontros engajados que visavam à reflexão 

sobre os indígenas. Participou, por exemplo, da conferência do Conselho Mundial de Igrejas – 

CMI em Barbados que ocorreu entre os dias 25 a 30 de janeiro de 1971. Dessa conferência, 

nasceu a Declaração de Barbados pela libertação do indígena. O único brasileiro a assinar 

esse documento foi Darcy, pois ele estava exilado no Chile. Os demais tinham receios das 

represálias do governo brasileiro. Em suas Confissões, Darcy narra que esse encontro que 

reuniu antropólogos, indigenistas, missionários e índios, visava ao estabelecimento de uma 

política de defesa dos índios que definisse seus problemas e apontasse caminhos melhores 

(RIBEIRO, 1997, p. 410).70 Vemos nesse documento rudimentos do que poderíamos chamar 

de Antropologia da Libertação.71 

Enfim, podemos afirmar, por intermédio da interpretação das narrativas de Darcy 

Ribeiro, que há uma presença do aspecto religioso evidente. Logicamente, a hermenêutica do 

seu pensamento necessita de outros múltiplos desdobramentos. Como afirmamos nas 

primeiras linhas de nosso texto, não se trata de rotulá-lo como possível cristão, ateu ou 

agnóstico, pois não há coisa alguma de dogmática em seu pensamento. Aliás, em nossa 

concepção suas formulações religiosas demonstram uma autêntica bricolagem. São reflexos 

das formas religiosas tais como se configuram no Brasil. Darcy, ao expressar suas 

argumentações religiosas, as evidencia a partir da forma como o brasileiro se vê, 

religiosamente falando. Com todo respeito aos seus posicionamentos acadêmicos, sua religião 

                                                 
69 RIBEIRO, Darcy. Plano Diretor da UNB. In: Carta. Falas, reflexões, memórias. Informe de Distribuição Restrita do 
Senador Darcy Ribeiro. (N. 1), 1992, p. 200.  
70 O documento está disponível em http: //www. missiologia. org. br/cms/UserFiles/cms_documentos_pdf_28. pdf. 
Acessado em 16 de maio de 2013.  
71 Seria interessante desencadearmos uma discussão mais detida sobre os conflitos acadêmicos de Darcy com o 
binômio: educação e religião. Cabe afirmar nesse tópico que urge a necessidade de uma pesquisa mais acurada sobre o 
tema. Essa é mais uma pele dessa “cobra” chamada Darcy; é mais uma cor assumida por este “camaleão”, diante do 
espelho. Enfim, uma ponta da lança.  

http://www.missiologia.org.br/cms/UserFiles/cms_documentos_pdf_28.pdf
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tem o cheiro do povo. Suas considerações atestam a bricolagem. Ele é uma espécie de 

camaleão diante do espelho que vai mudando as cores. 

No bojo dessa diversidade bricolada, o sentido se encontra em fazimento. Ele acontece 

nos encontros e desencontros de sua reflexão e narrativas, não se fixando em um plano 

cartesiano ou positivista. E justamente nesse ponto reside a beleza de sua expressiva obra. Eis 

aqui o “fazimento”.  
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CAPÍTULO 3: A SEXTA LANÇA EM “O POVO BRASILEIRO” 

 

 Além das importantes contribuições que atestam outra leitura sobre a formação do 

Brasil, no campo da Antropologia, Darcy nos oferece uma lente singular em nível religioso 

que nos permite deslindar a dinâmica espiritual do povo brasileiro.  

O propósito deste capítulo é o de visitar sua obra capital, O Povo Brasileiro, 

selecionando as pérolas sobre o aspecto religioso, evidenciando uma leitura diferenciada 

dessa obra. Pela natureza desse tipo de interpretação, torna-se indispensável uma aproximação 

com outros autores que corroboram com a ampliação da temática religião e cultura brasileira. 

O objetivo final é desenvolver uma tessitura da aventura religiosa que aconteceu Brasil sob o 

olhar de Darcy Ribeiro.  

A formação religiosa brasileira é fruto de muitos encontros e desencontros, reunindo 

os elementos antagônicos podendo ser entendida também como uma harmonização de 

contrastes – embora o Brasil tenha recebido em seu início colonial a alcunha de País Católico 

Apostólico Romano, diversos outros movimentos oriundos dos povos indígenas que aqui 

viviam, bem como dos africanos e outras etnias, fomentaram o surgimento de um tipo 

religioso novo, ou seja, subversivo e que não cabe numa pura lógica ou sistematização 

técnica. De fato, os emblemas expostos nas narrativas nos dão uma ideia de que as 

movimentações que ocorreram na Ypy-marã-iy são melhores interpretadas por intermédio da 

metáfora da bricolagem. Em nossa concepção, essa metáfora ajuda a interpretar o movimento 

de encontros e desencontros da religião tal como sempre ocorreu e ainda ocorre no Brasil. 

Logicamente, essa metáfora aplica-se bem aos diversos holofotes que presenciamos na 

reflexão de Darcy, e cabe, a nosso ver ainda, perfeitamente na percepção hermenêutica de 

Ricoeur.  

Darcy, ao iniciar a elaboração da sua teoria sobre o “fazimento” do Brasil, expressa o 

movimento de entrechoques amplamente complicado que aqui se deu:  

Nosso enigma é muitíssimo mais complicado. Começa com a tenebrosa 
invasão civilizadora. Mil povos únicos, saídos virgens da mão do Criador, 
com suas mil caras e falas próprias, são dissolvidos no tacho com milhões de 
pituns, para fundar a Nova Roma multidinária. Uma Galíbia Neolatina tão 
grande como assombrada de si mesma. Inexplicável. Aqueles tantos povos 
singelos que aqui eram já intrigaram demais ao descobridor e seus teólogos: 
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– Gentes são ou são bichos racionais? Têm alma capaz de culpa? Podem 
comungar? O enxame de mestiços que deles devieram na mais prodigiosa 
misturação de raças intriga ainda mais. – Quem somos nós? Nós mesmos? 
Eles? Ninguém? Acordando como nações no meio desta balbúrdia, nos 
perguntamos com o Libertador: – Quem somos nós, se não somos europeus, 
nem somos índios, senão uma espécie intermédia, entre aborígenes e 
espanhóis? Somos os que fomos desfeitos no que éramos, sem jamais chegar 
a ser o que formos ou quiséramos. Não sabendo quem éramos quando 
demorávamos inocentes de nós, menos sabemos quem seremos. 
Recentemente se começou a ver que, no encontro histórico do Anticristo 
cristão com Cristo pagão, o que se deu foi um desencontro fatal. Os povos 
sem história que cá éramos gente aos façanhudos que de lá vieram naquela 
hora sumiram ou confluíram e trocaram de ser (RIBEIRO, 1992, p. 32).  

Apresente citação agrega, de forma indelével, nossa busca pela identidade religiosa 

dos brasileiros, pois demonstra os posicionamentos críticos a respeito do paradoxo existente 

entre os movimentos de encontros e desencontros. Mais do que isso, apresenta-nos o 

desencontro fatal entre o Anticristo cristão – designação que determina o ponto de vista 

crítico de Darcy – e o Cristo pagão – uma clara alusão confessional de que existia na dinâmica 

de vida indígena algo idílico e marcado pela simplicidade de um Cristo para além da religião 

oficial, trazida pelos europeus.  

De qualquer forma, no processo de formação do povo brasileiro, Darcy vai aludir o 

fato de que o paradoxo deu lugar a um povo novo com uma nova estrutura societária.  

Surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor 
português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e 
outros aliciados como escravos. Nossa confluência se dá sob a regência dos 
portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, 
formações sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um 
povo novo [...], num novo modelo de estruturação societária. (RIBEIRO, 
2006, p. 17).  

A partir do encontro ou desencontro histórico, aliado à troca de ser sempre em 

evidência, nos deparamos com as interessantes narrativas da aventura religiosa no Brasil, sob 

o enfoque de Darcy Ribeiro, que por sua vez, favorecem novas possibilidades interpretativas. 

Nesse inusitado percurso que estamos propondo, podemos parafrasear Bastide: o cientista da 

religião que quiser compreender o Brasil não raro transforma-se em poeta (BASTIDE, 1979, 

p. 15).72 

 
 

                                                 
72 “O sociólogo que quiser compreender o Brasil não raro se transforma em poeta”.  
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3. 1. Primeiro ato73: o Deus de Roma se impõe sobre Maíra 

Múltiplos povos indígenas ocupavam, ao longo de milênios, toda a costa atlântica da 

ilha Brasil. Não eram uma nação, mas uma miríade de tribos oriundas de um mesmo tronco 

linguístico, que, no processo de bipartição, se diferenciavam, se desconheciam e, 

posteriormente, se hostilizavam. Não se sabe o que teria acontecido se o tempo desse a estes 

povos a oportunidade de liberdade e autonomia. Possivelmente, chefaturas territoriais e 

uniformizações culturais poderiam desencadear uma nova história na atualidade.  

Na terra destes povos, terra de Maíra – divindade solar, tradicional do imaginário 

mítico indígena –outro elemento étnico se introduziu gerando conflitos bióticos, ecológicos e 

econômicos-social (RIBEIRO, 2006, p. 27).  

No plano étnico-cultural, essa transfiguração se dá pela gestação de uma 
etnia nova, que foi unificando, na língua e nos costumes, os índios 
desengajados do seu viver gentílico, os negros trazidos da África, e os 
europeus aqui querenciados. Era o brasileiro que surgia, construído com os 
tijolos dessas matrizes à medida que elas iam sendo desfeitas. (RIBEIRO, 
2006, p. 27) 

No arcabouço desses conflitos entre matrizes, do encontro da espada com a cruz, 

aliado ao apetite expansionista do Deus de Roma, se deslinda a narrativa da aventura Brasil. 

Na epopeia naval dos portugueses que, por sua vez, conheciam bem as rotas do mar Oceano, 

como eles chamavam o Atlântico, e a consequente tomada de “posse” da terra, efetivada por 

Pedro Álvares Cabral, o Deus de Roma adentra formalmente a terra de Maíra, por intermédio 

de uma missa celebrada na Baía Cabrália, o Ilhéu de Coroa Vermelha. Foi o Frei Henrique 

Soares de Coimbra, em 26 de abril de 1500 que a celebrou. A carta de Caminha assim a 

registra:  

Ao domingo de Páscoa, pela manhã, determinou o Capitão de ir ouvir missa 
e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se aprestassem 
nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar 
um esperavel, e dentro dele um altar mui bem corregido. E ali com todos nós 
outros fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre frei Henrique, em voz 
entoada, e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, 
que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos 
com muito prazer e devoção. Ali era com o Capitão a bandeira de Cristo, 
com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada, da parte do 
Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira 
alta; e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa 

                                                 
73 Com a expressão “ato”, seguimos aqui um indicativo presente no documentário: O povo brasileiro.  
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pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do 
achamento desta terra, conformando-se com o sinal da Cruz, sob cuja 
obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção.74 

A narrativa de Caminha dá forma à configuração histórica e registra ações e 

personagens emblemáticas que constituíram o Brasil. Das ações, das personagens e 

principalmente das narrativas, podemos intuir a noção de identidade que, em Darcy é, 

primeiramente, étnica. Em nosso olhar hermenêutico, é também religiosa. Assim, esta 

aventura não pode ser contada somente a partir dos monumentos narrativos, mas também 

pelas personagens que compuseram o Brasil. Aliás, Ramos e Morais fazem questão de frisar 

que a presença do humano não pode desaparecer da tônica dos relatos que consideram a 

formação da colônia portuguesa, depois de 1500. Assim, estes autores empreendem uma 

jornada, com base em fontes narrativas, evidenciando personagens que representam e 

simbolizam momentos significativos do mundo colonial brasileiro.75 Ao longo de nosso texto, 

destacaremos alguns, pois suas narrativas e vivências dão uma tonalidade especial ao colorido 

religioso que aqui se plasmou (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 10-11).76 

 

3.1.1. Os primeiros conflitos e a hecatombe dos povos indígenas 

O acaso não permitiu aos povos indígenas, principalmente de tronco Tupi, a 

autonomia e a liberdade para a uniformização de um povo em expansão. Na contramão, 

ocorreu a introdução de um protagonista português no seu mundo. “Embora minúsculo, o 

grupelho recém-chegado de além-mar era superagressivo e capaz de atuar destrutivamente de 

múltiplas formas. Principalmente como uma infecção mortal sobre a população preexistente, 

debilitando-a até a morte” (RIBEIRO, 2006, p. 26-27).  

Os tupis, particularmente, estavam então aglomerados no litoral atlântico, de onde 

foram expulsos pelos portugueses recém-chegados. Em face do invasor, os tupis só 

                                                 
74 Carta de Pero Vaz de Caminha.  
75 As personagens que estes autores destacam são: Caramuru, Bartira, Nóbrega, Raposo Tavares, Branca Dias, Fernão 
Cabral Taíde, Manuel Beckman, Maurício de Nassau, Gregório de Matos, Felipe dos Santos, Chica da Silva e 
Marquês de Lavradio.  
76 Por exemplo, a narrativa inerente ao adolescente de 17 anos Diogo Alvarez Correa, o Caramuru. Diogo, por certo 
um aventureiro, foi abandonado na Bahia por uma nau e adaptou-se à cultura dos índios Tupinambá, dominando-a, 
enfim, como se tivesse nascido nela. Assim, quando Martim Afonso de Souza e seus homens chegaram ao Brasil, 
Diogo prestou importante auxílio à missão colonizadora, mesmo porque os primeiros colonizadores, jovens como 
Diogo, queriam construir uma sociedade à semelhança da europeia, aliando moldes medievais com certa mobilidade 
social, “que permitisse a um camponês, por exemplo, tornar-se senhor, cheio de privilégios e com plenos poderes para 
escravizar indígenas e sujeitá-los à fé em Cristo”. (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 14-15).  
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conseguiram estruturar pequenas confederações que logo foram dizimadas. Outros povos 

indígenas tiveram papel na formação do povo brasileiro, como os Bororós, os Xavantes, os 

Kayapós, os Kaingangs e os Tapuias, dentre outros. Essas tribos autônomas, autárquicas e não 

estratificadas em classes, foram confrontadas pelas decisões do Conselho Ultramarino e pela 

Igreja Católica com seu braço repressivo, o Santo Ofício.  

Sobre esses índios assombrados com o que lhes sucedia é que caiu a 
pregação missionária, como um flagelo. Com ela, os índios souberam que 
era por culpa sua, de sua iniquidade, de seu pecado que o bom deus do céu 
caíra sobre eles, como um cão selvagem, ameaçando lançá-los para sempre 
nos infernos. O bem e o mal, a virtude e o pecado, o valor e a covardia, tudo 
se confundia, transtrocando o belo com o feio, o ruim com o bom. Nada 
valia, agora e doravante, o que para eles mais valia: a bravura gratuita, a 
vontade de beleza, a criatividade, a solidariedade. A cristandade surgia a 
seus olhos como o mundo de pecados, das enfermidades dolorosas e mortais, 
da covardia, que se adonava do mundo índio, tudo conspurcando, tudo 
apodrecendo (RIBEIRO, 2006, p. 39).  

Por outro lado, para os lusitanos que aqui chegaram:  

O mundo [...] era a arena dos seus ganhos, em ouros e glórias, ainda que 
estas fossem principalmente espirituais ou parecessem ser, como ocorria 
com os missionários. Para alcançá-los, tudo lhes era concedido, uma vez que 
sua ação além-mar, por mais abjeta e brutal que chegasse a ser, estava 
previamente sacramentada pelas bulas e falas do papa e do rei. Eles eram, ou 
se viam, como novos cruzados destinados a assaltar e saquear túmulos e 
templos de hereges indianos. Mas aqui, o que viam, assombrados, era o que 
parecia ser uma humanidade edênica, anterior à que havia sido expulsa do 
Paraíso. Abre-se com esse encontro um tempo novo, em que nenhuma 
inocência abrandaria sequer a sanha com que os invasores se lançavam sobre 
o gentio, prontos a subjugá-los pela honra de Deus e pela prosperidade 
cristã. Só hoje, na esfera intelectual, repensando esse desencontro, se pode 
alcançar seu real significado (RIBEIRO, 2006, p. 40).  

Atualmente, pelas lentes acadêmicas, podemos ver mais nitidamente os encontros e 

desencontros dessas duas visões de mundo. A imposição laboriosa dos portugueses acaba 

fazendo ruir o mundo mítico indígena, principalmente no que concerne à sua concepção sábia 

e singela da vida como uma dádiva dos deuses bons. O Deus de Roma se impôs, 

demonstrando aos indígenas suas culpas oriundas do pecado de Adão. De fato, 

paradoxalmente, a religião missionária fez ruir o recém-descoberto Paraíso perdido. No 

período incipiente da colonização brasileira, estavam imbricados o expansionismo econômico 

e a religião. Darcy, nas primeiras linhas de O Povo Brasileiro, faz questão de evidenciar esse 

binômio. O europeu, com os olhos em si mesmo e em suas próprias possibilidades, buscou a 
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dominação do povo autóctone. Um caso emblemático é o da índia Bartira, símbolo de 

miscigenação. Ora, a índia de nome M’bicy, nome que em Tupi significa “flor de árvore”, 

filha do cacique Tibiriçá, foi dada a João Ramalho nas cercanias do atual Fórum João Mendes 

Júnior na cidade de São Paulo. Depois do casamento, M’bicy ficou conhecida como Bartira, 

sendo que alguns a chamavam de Potira.  

Por buscar reconhecimento social por parte dos colonizadores europeus, ela 
adotou, ainda, um nome cristão: Isabel Dias. Batizada, a índia assumiu uma 
postura extremamente católica, a exemplo do marido. Mãe de 12 filhos com 
o português, Bartira esteve por trás da fundação de importantes vilas que 
originaram cidades como Santo André, São Bernardo do Campo e São 
Paulo. (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 34) 

Quem oficiou o casamento de Bartira com João Ramalho foi o padre jesuíta Manuel da 

Nóbrega. Para ele, “a oficialização serviria de exemplo a outros portugueses amancebados 

com nativas e mostraria aos ameríndios o caminho correto: um casamento cristão e a 

formação de uma família nuclear composta por pai, mãe e filhos” (RAMOS e MORAIS, 

2010, p. 47). Eis um exemplo da imposição do Deus de Roma sobre os povos de Maíra.  

As diversas tribos indígenas que aqui se configuraram partiram de um mesmo tronco 

Tupi, se diluindo em diversas outras etnias, com língua própria, mitos e ritos diversificados. 

Entretanto, certo é que havia ainda um nicho simbólico ou reservas de sentido comum, que 

foram agredidos com a chegada dos europeus e todas as suas configurações culturais e 

religiosas. O estranho era também o inimigo. Embora a primeira impressão de aproximação 

do povo além-mar tenha sido positiva, os conflitos posteriores ficaram evidentes. Por 

exemplo,  

Quando se estabeleceu o conflito aberto, os Tupis só conseguiram estruturar 
efêmeras confederações regionais que, logo desapareceram. A mais 
importante delas, conhecida como Confederação dos Tamoios, foi ensejada 
pela aliança com os franceses instalados na baía de Guanabara. Reuniu, de 
1563 a 1567, os Tupinambás do Rio de Janeiro e os Carijós do planalto 
paulista – ajudados pelos Goitacás e pelos Aimorés da Serra do Mar, que 
eram de língua jê – para fazerem a guerra aos portugueses e aos outros 
grupos indígenas que os apoiavam. (RIBEIRO, 2006, p. 29).  

Não se tratava, tão somente, neste caso, de uma guerra entre indígenas e portugueses, 

mas também uma batalha entre Reforma e Contrarreforma, de calvinistas contra os católicos. 

Ao final, como a própria história narra, a Confederação foi vencida pelos indígenas aliciados 

pelos jesuítas.  
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3.1.2. Decisões religiosas sobre a imprensa missionária 

Duas agências foram fundamentais para a expansão missionária no Brasil. A primeira, 

cujo centro de decisão estava em Lisboa, era o Conselho Ultramarino, que tudo previa, 

planificava, ordenava, provia. A segunda era o Santo Ofício da Igreja Católica, que ouvindo 

denúncias e calúnias, “julgava, condenava, encarcerava e até queimava vivos os mais 

ousados” (RIBEIRO, 2006, p. 34). Tudo era respaldado pelo Vaticano, por intermédio da bula 

ROMANUS PONTIFEX, de 8 de janeiro de 1454, do papa Nicolau V, que assim reza:  

Não sem grande alegria chegou ao nosso conhecimento que nosso dileto 
filho infante d. Henrique, incendido no ardor da fé e zelo da salvação das 
almas, se esforça por fazer conhecer e venerar em todo o orbe o nome 
gloriosíssimo de Deus, reduzindo à sua fé não só os sarracenos, inimigos 
dela, como também quaisquer outros infiéis. Guinéus e negors tomados pela 
força, outros legitimamente adquiridos foram trazidos ao reino, o que 
esperamos progrida até a conversão do povo ou ao menos de muitos mais. 
Por isso nós, tudo pensando com devida ponderação, concedemos ao dito rei 
Afonso a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, 
subjugar a quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e 
bens, a todos reduzir à servidão e tudo praticar em utilidade própria e dos 
seus descendentes. Tudo declaramos pertencer de direito in perpetuum aos 
mesmos d. Afonso e seus sucessores, e ao infante. Se alguém, indivíduo ou 
coletividade, infringir essas determinações, seja excomungado [...]. 
(RIBEIRO, 2006, p. 35-36).77 

De fato, a missão portuguesa para além-mar fora amplamente resguardada por 

documentos e bulas. E os indígenas, que a princípio acharam que o povo novo seria boa gente 

de Maíra, não sabia que aqueles “visitantes” possuíam desígnios amistosos ou ferozes. O que 

ocorreu foi que a visão idílica dos filhos de Maíra logo se dissipou, dando lugar à hecatombe. 

 No entrechoque cultural e religioso e na plasmação “bricolada” de uma coisa nova, o 

brilho de uma realidade dantes pujante perdeu o viço. A religião letrada e cheia de mitos 

influenciou de forma profunda múltiplas comunidades indígenas. Nos Apontamentos de 

Coisas do Brasil, escrito em 8 de maio de 1558, o padre jesuíta Manoel da Nóbrega assim 

expressa:  

Se S. A. os quer ver todos convertidos, mande-os sujeitar e deve fazer 
estender aos cristãos por a terra dentro e repartir-lhes os serviços dos índios 
àqueles que os ajudarem a conquistar e senhoriar como se faz em outras 
partes de terras novas [...]. Sujeitando-se o gentio, cessarão muitas maneiras 
de haver escravos legítimos, tomados em guerra justa e terão serviços de 
vassalagem dos índios e a terra se povoará e Nosso Senhor ganhará muitas 

                                                 
77 Citado originalmente em BAIÃO, 1939, p. 36-37.  
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almas e S. A. terá muita renda nesta terra porque haverá muitas criações e 
muitos engenhos, já eu não haja muito ouro e prata [...]. Esse parece também 
o melhor meio para a terra se povoar de cristãos e seria melhor que mandar 
povoadores pobres, como vieram alguns, e por não trazerem com que 
mercassem um escravo, com que começassem sua vida, não se puderam 
manter, e assim foram forçados a se tornar ou morrerem bichos; e parece 
melhor mandar essa gente que senhoreie a terra e folgue de aceitar nela 
qualquer boa maneira de viver, como fizeram alguns dos que vieram com 
Tomé de Souza [...]. Devia de haver um protetor dos índios para os fazer 
castigar, quando o houvesse mister, e defender dos agravos que lhes 
fizessem. Este deveria ser bem salariado, escolhido pelos padres e aprovado 
pelo governador. Se o governador fosse zeloso, bastaria o presente. A lei que 
eles hão de dar é defender-lhes comer carne humana e guerrear sem licença 
do governador, fazer-lhes ter uma só mulher, vestirem-se, pois tem muito 
algodão, ao menos depois de cristãos, tirar-lhes os feiticeiros, mantê-los em 
justiça entre si e para com os cristãos; fazê-los viver quietos sem se 
mudarem para outra parte, se não for para entre cristãos, tendo terras 
repartidas que lhes bastem e com esses padres da Companhia para os 
doutrinar. (RIBEIRO, 2006, p. 46-47)78 

 Assim, sem qualquer escrúpulo, o projeto missionário era legitimado de forma 

afrontosa. O projeto jesuítico seguia a forma e embrenhou mata adentro um cristianismo pio e 

desconectado da vivência indígena. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil em março de 

1549, juntamente com o primeiro governador geral da colônia Tomé de Souza.  

Tendo como principal propósito “a propagação da fé e o progresso das almas 
na vida e doutrinas cristãs”, a ordem dos jesuítas, fundada em setembro de 
1540 por Inácio de Loyola, inicialmente baseava suas atividades no 
ministério de Jesus e de seus discípulos, ou seja, o ideal apostólico (vita 
apostólica) exemplificado no Novo Testamento. Desta forma, surgia um 
aspecto completamente novo nas ordens religiosas da história do 
cristianismo, essencial para compreendermos o embate travado quanto às 
diretrizes do trabalho de catequese e também para uma melhor 
caracterização dos grupos ligados a tal polêmica. (SANTOS, 2005) 

A Companhia de Jesus foi criada “no espírito reformador” da Igreja Católica. Embora 

o capítulo que discute os jesuítas no Brasil colônia mereça uma atenção mais expressiva, não 

é a nossa intenção estabelecer um tratado sobre sua inserção na Terra dos Papagaios. 

Trabalhos interessantes foram escritos nessa direção.79 Somente abordamos o fato de que o 

                                                 
78Citado originalmente em: LEITE, 1940, p. 75-87.  
79 Para maiores pesquisas, consultar também: ANCHIETA, José de. Cartas, informações, fragmentos históricos e 
sermões (1554-1594). (Editora Alcântara Machado). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1933; EISENBERG, José. 
As missões jesuíticas e o pensamento político moderno:encontros culturais, aventuras teóricas. Belo Horizonte: 
UFMG, 2000; NEVES, Luiz Felipe Baeta. O combate dos soldados de Cristo na terra dos papagaios (colonialismo e 
repressão cultural). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978; O’MALLEY, John W. Os primeiros jesuítas. São 
Leopoldo: Unisinos; Bauru, SP: EDUSC, 2004; VASCONCELOS, Simão de. Crônica da Companhia de Jesus. 
Petrópolis: Vozes, 1977. 2v.  
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pensamento católico divulgado pelos jesuítas e, posteriormente, por outras ordens, foi o 

primeiro entrechoque religioso nesta terra. Segundo Kem80, estes jesuítas possuíam uma 

utopia, definida por ele como “uma capacidade de imaginar uma ordem diferente das coisas, 

de modificar o real pela elaboração de hipóteses. Em suma, é um exercício mental sobre as 

alternativas possíveis em relação à realidade” (KEM, 1994, p. 12). Em outro ponto de seu 

trabalho, este autor destaca: “Enquanto o cientista segue rigorosamente as três etapas de uma 

metodologia necessária – observação, hipótese, comprovação – o utopista apenas realiza as 

duas primeiras, não encontrando nenhuma necessidade de validar ou testar sua hipótese 

alternativa” (KEM, 1994, p. 12). Para Kem, foi este tipo de utopia que permeou o pensamento 

jesuítico. Embora a complexidade seja inerente ao pensamento utópico e seu gênero literário, 

este autor defende que as missões jesuítas suscitaram um caminho inverso aos clássicos, pois 

criaram uma certa utopia em plena história. (KEM, 1994, p. 12)81 

Anos mais tarde, estes mesmos jesuítas, em conflito com núcleos agrários-mercantis 

que tratavam índios como gados, começaram a defender o direito de os indígenas serem 

chamados criaturas de Deus se “abandonassem suas heresias para se incorporarem ao rebanho 

da Igreja, na qualidade de operários da empresa colonial recolhido às missões” (RIBEIRO, 

2006, p. 49). Eles também “tiveram que admitir velhas estruturas e costumes indígenas, ora 

por imposição dos neófitos, ora por estratégia” (KEM, 1994, p. 75). Embora todas as missões 

religiosas estivessem em acordo com o projeto de amansar os indígenas, os jesuítas, 

paulatinamente, arrependidos do papel inicial, quiseram pôr em prática o projeto de 

reconstituição da vida social dos indígenas não-aldeados. Era um projeto em oposição ao 

projeto agrário-mercantil. Entretanto, a Companhia de Jesus não teve êxito em sua 

empreitada, reconhecendo posteriormente o fracasso da missão e sendo expulsa do país. Mais 

do que isso, segundo Darcy: “Ocorre o mais triste. Os padres entregam obedientemente as 

missões aos colonos ricos, contemplados com a propriedade das terras e dos índios pela gente 

de Pombal, e são presos e recolhidos à Europa, para amargar por décadas o triste papel de 

subjugadores que tinham representado”. (RIBEIRO, 2006, p. 51). O poder econômico falou 

mais alto que uma nova humanidade paradisíaca. O que se desejava era a riqueza do Novo 

Mundo.  
                                                 
80Esta obra fixa sua análise nos 30 povos guaranis catequizados pelos jesuítas na região do Rio do Prata. Em nossa 
concepção, ela serve de referencial para se perceber o fato de que as missões jesuítas estavamconfiguradas pelos 
imaginários do paraíso cristão e da “terra-sem-males” do imaginário indígena.  
81 É muito provável que os jesuítas já conheciam os clássicos das utopias, como por exemplo: A República de Platão, a 
Utopia de Thomas More, a Cidade do Sol de Campanella, Telêmaco de Fenelon, Arcadia de Sidney, todos anteriores 
ao século XVI.  
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Ao mesmo tempo, no entrechoque entre o Deus de Roma e Maíra, absorções múltiplas 

ocorreram no arcabouço religioso cristão. No Novo Mundo, as possibilidades para a 

imaginação foram inevitáveis. A sabedoria mitológica indígena, marcada pela natureza, seus 

mistérios, os nomes dados a lugares e a utilização dos objetos favoreciam o surgimento de 

outras múltiplas interpretações do mundo e das coisas. Assim, na época do achamento, 

descoberta ou invasão do Brasil, surgiram descrições minuciosas da nova terra, dando ao 

invasor a fisionomia dos rios, das matas, dos povos, dos bichos e até dos “duendes”. É a partir 

daí que surge uma teologia recíproca, pela qual indígenas se misturavam aos referenciais 

portugueses.  

A ela correspondeu, na Europa, um compêndio de interpretações das 
novidades espantosas que vinham nas cartas dos navegantes, depois das 
crônicas e testemunhos e, afinal, nessa etnologia incipiente. A curiosidade se 
acendeu, inteira, no reino dos teólogos, que começaram a se chocar com 
algumas novas, impensáveis até então. (RIBEIRO, 2006, p. 52) 

 A pergunta de fundo era se aqueles indígenas, tão diferentes e tão semelhantes, como 

membros do gênero humano, seriam feitos do mesmo barro, à imagem e semelhança de Deus.  

Essa curiosidade floresceu, logo, numa teologia bárbara, em que os tratados 
de frei Francisco de Vitória, Nóbrega e, depois, os de Vieira e tantos outros, 
compunham eruditos discursos em que os índios contracenavam com razões 
teológicas, evangélicas, apostólicas, providenciais, cataclismas e 
escatológicos. Assim é que se foi compondo um discurso cada vez mais 
insano, frente á realidade do que sucedeu aos índios: esmagados e 
escravizados pelo colonizador, cego e surdo a razões que não fossem as do 
haver e do dever pecuniários. (RIBEIRO, 2006, p. 53) 

Desses tratados, surgem teologias alucinadas, nas quais o Deus de Roma se impõe 

messianicamente sobre as terras dos povos pagãos, num caudal imperialista. Assim, a 

“torpeza” índia seria sucumbida pela conversão da alma à piedade cristã. Mesmo porque a 

cultura dos povos indígenas que aqui estavam antes de 1500 era marcada pelo aspecto oral, do 

qual se origina a força e contundência dos símbolos, mitos, ritos, magia, tabus etc. Tudo isso 

nos chegou como legado cultural, preservado na memória coletiva e nas lendas dos distintos 

povos, permeado por muitos outros cruzamentos e intersecções diversas. De qualquer forma, 

isso não significa que não haja força nos relatos arquetípicos dos múltiplos povos indígenas 

que estavam e estão presentes no Brasil.  

Entretanto, prevaleceram os relatos dos europeus, justamente por causa das suas 

narrativas e das representações históricas. Assim, depois do regresso de Cabral a Portugal, 
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múltiplas outras narrativas se entrechocaram, figurando uma nova tessitura histórica-

ficcional-religiosa. Todas elas, sob os auspícios do Deus de Roma, que fincou sua cruz no 

Brasil.  

3.1.3. Imposições e epistemicídios 

Independente das agonias e dos esperneamentos dos indígenas, fato é que o Deus de 

Roma colocou seus pés nesse mundo “perdido”. Entretanto, no decorrer do tempo, este 

paraíso de múltiplas riquezas recebeu a colaboração de gente do mundo inteiro. Segundo 

Darcy:  

Tudo começou com uns soldados romanos acampados na Ibéria que, não se 
sabe como, latinizaram os antigos moradores. Lá, seus filhos e netos 
espreguiçaram mil e quinhentos anos, depois do que, bem descansados, 
fizeram naus oceânicas e vieram para cá. Na chegada assombraram-se 
demais, cuidando que tinham achado o Paraíso Perdido, tanto era o verdor 
dos verdes, o frescor das águas, o candor das gentes inocentes, índios e 
índias, todos nuelos, com suas vergonhas de fora. (RIBEIRO, 2008, p. 21) 

Se por um lado se evidencia a fantástica aventura dos desbravadores na busca por 

novos mundos paradisíacos no horizonte, aliada à beleza dessa empreitada rumo a uma nova 

sociedade, com um novo deus e uma nova religião, por outro, a imposição inquisidora e 

aniquiladora das verdades cristãs promoveu seu grande embotamento.  

A colonização europeia e o capitalismo europeu trouxeram nas naus as 
verdades cristãs e não a veracidade da ciência, a rebeldia do Renascimento, o 
julgamento da Razão. A verdade cristã se impõe no Novo Mundo a todas as 
mitologias autóctones, que são destruídas integralmente. Os missionários 
cristãos agem da maneira mais perversa: aprendem as línguas indígenas com 
um único fito, impor sua verdade. Nunca saberemos o que os primeiros 
indígenas americanos, que ouviram o que diziam os conquistadores, 
compreenderam exatamente. Os mundos referenciais deles eram distintos 
dos nossos. O poder da mensagem acatada, mas não compreendida é uma 
característica fundamental da trajetória da cristianização que, aliada à força 
das armas, levou à desaparição várias civilizações. (MIR, 2007, p. 28) 

Assim, os missionários, “como agentes da monocultura, cometeram um epistemicídio, 

mataram todos os epistêmios, todos os saberes, as lendas idolátricas” (MIR, 2007, p. 29). O 

mundo indígena recebeu frontalmente o desprezo dos colonizadores.  

Diante dos sacrifícios humanos, diante dos cultos agrários e dos símbolos da 
cultura primitiva, o colonizador e o missionário reagiam escandalizados à 
barbárie, à selvageria dos índios, seus sacrilégios, superstições e magia. Esse 
novo mundo exigia uma nova práxis pastoral, era forçoso prover-se de um 
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instrumental reflexivo que anulasse o mundo cultural autóctone de tal 
maneira que a catequização não o destruísse com o anseio de reconstruí-lo 
posteriormente. Aceitar a mitologia nativa implicaria transformar a 
parenética católica, respeitar a alteridade. A catequização era somente uma 
estratégia semântica de inserir a fé disseminada como cultura superior que 
agrega ou aceita a soma da cultura nativa. Significava que a oralidade 
católica não daria voz aos sujeitos dessas culturas, eram apenas adjetivações. 
(MIR, 2007, p. 29) 

O “verdadeiro deus”, o “verdadeiro credo”, a “verdadeira teologia” obrigaram os que 

ignoravam o verbo divino à traumática “conversão” à fé cristã e o quase fatídico 

aniquilamento dos ritos, lendas, mitos e tradições. Para o português, os indígenas eram tidos 

como praticantes de feitiçarias, aliados logicamente aos demônios. A nudez dos nativos era 

associada à sexualidade do deus Pã medieval, além de ser um tabu ligado ao pecado original 

entre os cristãos. “As mulheres ameríndias eram identificadas às bruxas europeias, pois 

dançariam nuas ao redor de caldeirões e instigariam ao pecado enquanto preparavam 

banquetes regados a carne humana” (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 23-24).  

De qualquer forma, o que nos importa é evidenciar a instalação aqui, na Terra dos 

Papagaios, do encontro ou desencontro entre gentes tão distintas, bem como de múltiplas 

formas de se expressar a linguagem religiosa. Ao mesmo tempo em que se davam os 

encontros ou desencontros da linguagem religiosa no Brasil, as configurações familiares em 

suas múltiplas perspectivas formativas, fugidias, de modelo nuclear ou não, ajudaram na 

plasmação de uma estrutura católica amaciada pelo contato com a religião maometana, e mais 

frouxa, mais relapsa:  

Uma liturgia antes social que religiosa, um doce cristianismo lírico, com 
muitas reminiscências fálicas e animistas das religiões pagãs: os santos e os 
anjos só faltando tornar-se carne e descer das alturas nos dias de festa para se 
divertirem com o povo; os bois entrando pelas igrejas para serem benzidos 
pelos padres, as mães ninando os filhotinhos com as mesmas cantigas de 
ninar o Menino-Deus; as mulheres estéreis indo esfregar-se, de saia 
levantada, nas pernas de São Gonçalo do Amarante; os maridos cismados de 
infidelidade conjugal indo interrogar os “rochedos dos cornudos” e as moças 
casadoiras os “rochedos do casamento”; Nossa Senhora do Ó adorada na 
imagem de uma mulher prenhe (FREYRE, 2002, p. 49).  

 Este cristianismo liricamente social era especificamente uma religião ou culto de 

família rural ou semi-rural, mais do que de igreja ou catedral. Isso a partir de 1532, quando, 

de fato, começa a se processar a formação social do Brasil (FREYRE, 2002, p. 50). Ora, os 

portugueses não trazem para o Brasil as divergências religiosas, como nos casos ingleses e 
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franceses para as suas colônias. Mais do que isso, em todo o século XVI, “a colônia esteve 

escancarada a estrangeiros, só importando às autoridades coloniais que fossem de fé ou 

religião católica” (FREYRE, 2002, p. 55). Assim, independente de ser europeu ou negro do 

movimento da diáspora africana, o que importava era se o imigrante não possuía a mancha de 

herege na alma.  

Temia-se no adventício acatólico o inimigo político capaz de quebrar ou 
enfraquecer aquela solidariedade que em Portugal se desenvolvera junto com 
a religião católica. Essa solidariedade manteve-se entre nós esplendidamente 
através de toda a nossa formação colonial, reunindo-nos contra os calvinistas 
franceses, contra os reformados holandeses, contra os protestantes ingleses. 
Daí ser tão difícil, na verdade, separar o brasileiro do católico: o catolicismo 
foi realmente o cimento de nossa unidade. (FREYRE, 2002, p. 56) 

Na mistura do cimento católico, estava a Inquisição, que perseguia de forma veemente 

quem não se adequava a sua “oficialidade”. O Tribunal do Santo Ofício empreendeu muitos 

trabalhos inquisitoriais no Brasil, processando e banindo cristãos-novos, colonos hereges e 

acotundás, calundus e cultos de religiões de matriz africana. Entretanto, as devassas da 

Inquisição não foram capazes de extinguir a face pluricultural, exótica, rebelde e infernalis 

das terras e gentes do Brasil (CHAIN, 2003, p. 94). É o caso da mais famosa feiticeira do 

Brasil quinhentista, Maria de Gonçalves Cajada, à qual destinaram a sugestiva alcunha “Arde-

lhe-o-rabo”. Diziam que ela vagava nua e descabelada pelos adros e matos em busca de 

feitiços poderosos, pondo-se à meia-noite no seu quintal com a cabeça ao ar com a porta 

aberta para o mar. Falava com os diabos e os chamava, estando com eles em muito perigo 

(CHAIN, 2003, p. 93).  

Muitas das contemporâneas de “Arde-lhe-o-rabo” gabavam-se por guardar pequenos 

diabretes em garrafas ou anéis, demonstrando que a ideia de um Diabo próximo, familiar, 

onipresente e desafiador dos modelos impositivos metropolitanos criava, então, raízes na terra 

dos brasis (CHAIN, 2003, p. 93).  

Em nossa compreensão, no que concerne ao aspecto religioso, existiu aqui um amplo 

processo de composições, contraposições, recomposições com improváveis aproximações, 

avanços e recuos. Talvez pudéssemos falar de desequilíbrios e equilíbrios antagonistas, que 

cabem muito bem na metáfora da bricolagem.  
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3.2. Segundo ato: junto ao Deus de Roma, chega o Diabo 

Embora a iconografia do Diabo não esteja presente em O Povo Brasileiro, ela aparece 

em obras paralelas, como em A Utopia Selvagem. Assim, resolvemos considerar, mesmo que 

brevemente, este subtópico, visando nossa ampliação do tema, principalmente no que 

concerne ao entendimento da identidade religiosa dos brasileiros segundo Darcy.  

Com o desrespeito à cultura presente no Novo Mundo, desenvolveu-se aqui o 

exclusivismo religioso do Deus de Roma. Os portugueses o trouxeram e conjuntamente a este, 

aportou também aqui o Diabo que já fazia parte do imaginário coletivo dos lusitanos – leigos 

e clérigos (CHAIN, 2003, p. 20).  

Para Chain, havia um lugar comum na mentalidade medieval, no qual as 

personificações do mal que se estabeleceram de forma contundente nos sabás, na caça às 

bruxas, na danação das almas e na figura do Diabo. “Acreditava-se que o ser humano era 

tomado por uma fragilidade e por uma disposição em praticar o mal com o cair do dia. Isso 

predisporia o cidadão aos ataques do maligno” (CHAIN, 2003, p. 20-21). Essa mentalidade 

medieval e todo o temor em relação ao novo geravam novos medos.  

Os medos que acometeram a chegada dos empós modernos eram, então, 
recriados infinitamente, das mais diversas formas e sob os mais diversos 
prismas. Do medo do mar, passando pelo medo dos errantes, da noite, dos 
espectros, dos malefícios, da peste, das revoltas e por outros que não 
enfatizamos, tais como o medo dos exércitos, da fome, das profecias 
apocalípticas, dos impostos abusivos, de diversos animais e até mesmo o 
temor dos complôs e das suspeitas de vizinhos, o que se viu àquela época foi 
uma grande epidemia de medo. (CHAIN, 2003, p. 23) 

A citação de Chain demonstra que os imaginários presentes na cultura da Idade Média 

e seus paraísos miríficos sugeriam igualmente a crença em criaturas monstruosas e no reino 

do Diabo. São exemplos dessa constatação as obras Adão e Eva de Albert Durer (1507) e O 

Paraíso Perdido de John Milton (1667). Para Holanda, em sua clássica obra Visão do 

Paraíso, essa expectativa se qualifica como “psicose do maravilhoso”. (HOLANDA, 1977, p. 

201).  

Coexistiam o medo pelo novo e a fascinação pelo maravilhoso. Os encontros e 

desencontros, decorrentes do choque das duas culturas – a íbero e a indígena – receberam da 

parte a alcunha do diabólico, principalmente em relação aos cultos religiosos e formas de 

vivências culturais distintas das práticas europeias.  
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No movimento entre revelação e recusa, o reconhecimento e a aceitação da 
diferença foram se tornando tarefas difíceis de se empreender, pois o 
postulado da diferença acabaria por engendrar facilmente o sentimento de 
superioridade, sentimento este que, mais uma vez e sempre, tinha em sua 
base a inquestionável obediência e pertença da Cristandade, já se fazendo 
presente no combate aos “outros internos” do Império luso, isto é, aos infiéis 
e hereges de todo tipo que “infestavam” o solo europeu: bruxas, árabes e 
judeus, todos eles, segundo a ótica religiosa vigente, mancomunados com o 
Diabo. (CHAIN, 2003, p. 75) 

Esse estranhamento está envolto por toda uma representação do catolicismo. Por isso, 

os portugueses lançam também sobre os indígenas um olhar eurocêntrico, carregado do 

mesmo preconceito aos hereges de antes, além do ímpeto ao conversionismo. Na carta de 

Caminha, lemos:  

Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, 
seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem 
em nenhuma crença. [...]. E portanto, se os degredados, que aqui hão de 
ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido de que eles, 
segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em 
nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque, certo, esta 
gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles 
qualquer cunho, que lhes quiserem dar. E pois Nosso Senhor, que lhes deu 
bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio 
que não foi sem causa. [...]. Portanto Vossa Alteza, que tanto deseja 
acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da sua salvação. E prazerá a Deus 
que com pouco trabalho seja assim. [...]. Nela, até agora, não pudemos saber 
que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho 
vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados 
como os de Entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os 
achávamos como os de lá. Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é 
graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas 
que tem. [...]. Porém o melhor fruto, que nela se pode fazer, me parece que 
será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza 
em ela deve lançar.  

Esses trechos da carta de Caminha corroboram com a já evidenciada fala de Darcy, de 

que os interesses econômicos estavam misturados aos religiosos. O olhar eurocêntrico fica 

bem evidente em diversos trechos da narrativa, bem como no senso de superioridade que 

provocou o choque entre os dois mundos.  

Nos moldes do aparato mental dos séculos XVI e XVII, dentro dos quais a 
presunção de superioridade religiosa e moral se fazia destilar por todos os 
meandros da vida e da história daquelas sociedades, inclusive nos 
empreendimentos ultramarinos, a expressão “encontro entre dois mundos” 
pode, num certo sentido, não ser a mais adequada para definir a confluência 
– ou choque, como preferem certos autores – da civilização lusitana com a 
nova realidade americana que se delineava, pois, a priori, um encontro 
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pressupõe simetria de desejos e ideais, simetria esta que teria sido aniquilada 
desde os primeiros momentos por um desmedido fervor proselitista, uma 
postura etnocêntrica além de uma necessidade obsessiva de se combater o 
que se julgava ameaçador da fé cristã, cedendo lugar, portanto, a um terreno 
repleto de assimetrias. Na epifania, nos arroubos intransigentes da 
catolicidade lusa, o componente humano das terras brasílicas perdeu, 
paulatinamente, sua dignidade e brilho primitivos, degenerando-se em besta 
bruta e parceiro do Demo. Cancelava-se, sem embaraços nem 
constrangimentos, o discurso do diabólico e infernal. Passagem da aura de 
benignidade para o reino da malignidade. (CHAIN, 2003, p. 83). 

As múltiplas manifestações do medo no cotidiano, a visão edênica do paraíso perdido 

e mundos inimagináveis, a postura intransigente da religião católica frente às gentes indígenas 

e a crença no projeto missionário que impunha Cristo e afanava o Diabo revelam as nuanças 

presentes no chão tupiniquim. E enquanto a Europa começava a descortinar os rudimentos 

ainda incipientes das novas possibilidades do pensamento, mediante a redescoberta dos 

fundamentos filosóficos da Grécia antiga, o Diabo alcançou, na terra brasilis, o status de 

entidade terrível e ameaçadora. Souza, por exemplo, enfatiza que com isso, começou a “surgir 

o aspecto danado da colônia brasílica: terras palúdicas, inóspitas, habitadas por homens [...] 

degenerados, portadores dos germes da rebelião [...]” (SOUZA, 1986). Por isso, Chain, 

corroborando com a referência apresentada por RiolandoAzzi, afirma:  

Dentro das abordadas formulações triunfalista e messiânica da mentalidade 
lusitana, nas quais vicejava a certeza de um reino eleito por Deus para 
propagar e multiplicar a “boa nova” do Evangelho de Cristo, este mesmo 
Deus, o Bem e a Graça salvífica estavam ao lado dos portugueses, enquanto 
todos os gentios apartados à Santa Palavra personificam, por oposição 
radical, o Diabo, o Mal e o Pecado. (CHAIN, 2003, p. 88) 

Em uma crônica, escrita pelo frade Vicente do Salvador, se percebe que o Diabo 

deixou, de fato, a Europa para se instalar no Brasil. Inclusive, para este frade, o próprio nome 

Brasil é uma clara referência às “brasas” ardentes do inferno aqui presentes, por causa das 

perceptíveis lutas entre o Deus de Roma e o demo. Assim, é extremamente sugestivo pensar 

que o Brasil seria, dentre todas as conquistas de Portugal, “a única a trazer tensão inscrita no 

próprio nome, nome este que lembraria para sempre as brasas do reino infernal” (CHAIN, 

2003, p. 89).  

Azzi aponta que a Inquisição, que aqui se impunha paulatinamente, radicalizava os 

problemas da fé, colocando por um lado “a religião católica, a religião do Deus verdadeiro, a 
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religião certa [...] e [...] e por outro, ficavam os demais cultos, impregnados da falsidade e 

orientados pelo Demônio” (AZZI, 1987, p. 108).  

De qualquer forma, pontuar a personificação do Diabo na aventura Brasil evidencia 

sua constante presença no imaginário coletivo dos brasileiros. Em todas as religiões, a 

consideração sobre esse ícone simbólico está presente, numa configuração dualista da 

religião. Em A Utopia Selvagem, as missionárias fazem questão de afirmar que todos os 

costumes indígenas que não se encaixam na figuração da cristandade oficial são obras do 

demo. Aliás, para elas, o mundo indígena é dominado por ele. Com essa premissa, sonhando e 

suspirando com a ordenação de pequenos índios como sacerdotes da Santa Madre Igreja, Uxa 

e Tivi encenam solenes atos pios em que Deus e o Diabo lutam porfiados. “O Diabo, coitado, 

sai das profundezas de suas locas, todo disfarçado, só pra ser desmascarado e vaiado. Deus 

surge sempre menino luminoso, belo, todo ornado de penas amarelas de japu” (RIBEIRO, 

1992, p. 126). De fato, junto ao Deus de Roma, aporta no Paraíso Perdido o Diabo.  

3.3. Terceiro Ato: os deuses da África cruzam os mares 

No clássico Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, evidencia-se a influência que 

todos nós brasileiros herdamos da cultura africana: “Na ternura, na mímica expressiva, no 

catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de 

ninar menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a 

marca da influência negra” (FREYRE, 2002, p. 301).  

Como se não bastasse o desassossego engendrado pelo encontro do Deus de Roma 

com Maíra, uma nova plêiade de deuses, os mais distintos e diversos, atravessou o oceano 

Atlântico, forçosamente é claro, para se entrechocarem no Novo Mundo, dando origens a 

outras narrativas.  

 Depois do cunhadismo e das posteriores guerras de capturas de povos indígenas 

escravizados para a atividade escravocrata, se instalou no Brasil em 1532, o regime das 

donatarias. Este sistema consistia na transladação forçada de degredados da sociedade 

lisboense.  

Na carta de doação e foral concedida a Duarte Coelho (1534), se lê que el-rei 
atendendo a muitos vassalos e à conveniência de povoar o Brasil, há por bem 
declarar couto e homizio para todos os criminosos que nele queiram morar, 
ainda que condenados por sentença, até a pena de morte, excetuando-se 
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somente os crimes de heresia, traições, sodomia e moeda falsa. 
(MALHEIROS DIAS apud RIBEIRO, 2006, p. 77) 

 Esse regime de donataria visava aplacar o cunhadismo desenvolvido pelos franceses, 

junto aos Tamoios no Rio de Janeiro, bem como com os Potiguaras, na Paraíba e com os 

Caetés em Pernambuco. (RIBEIRO, 2006, p. 76). O que importa é o fato de que, nesse 

processo, os jesuítas, preocupados com a forma como se davam os “acasalamentos” entre 

lusitanos e indígenas, solicitaram ao reino mulheres de toda qualidade, até meretrizes. “Em 

1551, chegaram três irmãs; em 1553, vieram mais nove; em 1559, mais sete. Essas 

pouquíssimas portuguesas pouco papel exerceram na constituição da família brasileira” 

(RIBEIRO, 2006, p. 79). No caso de Pernambuco, não foi necessário mandar mulheres, pois 

havia muitas mamelucas, as mães primárias do Brasil. Segundo Darcy:  

Já não sendo índias, procuravam espaço para ser alguma categoria de gente 
digna. A única que se lhes abria era de fiéis contritas dos santos católicos, 
seguidoras entusiastas dos cultos. Essa foi a única conversão que os padres 
alcançaram. Elas foram, de fato, as implantadoras do catolicismo popular 
santeiro no Brasil. (RIBEIRO, 2006, p. 80) 

Além dos projetos de expansão de uma nova cultura, uma revolução econômica ocorre 

com o salto das múltiplas roças indígenas, “que se cultivava, misturando dezenas de plantas, 

para a fazenda de monótonos canaviais açucareiros” (RIBEIRO, 2006, p. 81). O costumeiro 

aliciamento dos índios em troca de ferramentas e bugigangas já não era funcional, pois os 

indígenas queriam melhorar as condições de trabalho. Nesse ponto, a escravidão começou a 

impor-se como forma de conscrição de mão-de-obra. Logicamente, essa imposição gerou 

reclames, conflitos e guerras entre colonos e indígenas.  

Os africanos que chegaram ao Novo Mundo raramente vieram por vontade 
própria ou como pessoas livres. Na sua maioria esmagadora vieram como 
escravos, arrancados de suas terras e desvinculados das estruturas que dão 
segurança à vida. Mas o fato de que vieram como escravos de forma 
nenhuma significou que eles não trouxeram consigo suas tradições e cultura, 
inclusive religiosas. (GONZALEZ, 2010, p. 62) 

Em 1570, a população brasileira correspondia a 30 ou 40 mil habitantes. A Bahia era o 

maior núcleo português. Havia mais de trinta engenhos, movidos por três a quatro mil 

escravos negros e oito mil índios. “Nessa proporção, o componente negro-africano iria 

aumentar cada vez mais” (RIBEIRO, 2006, p. 85).  
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 De fato, aumentou e em muito. Esses negros eram originários da costa ocidental 

africana: os Yorubás – chamados nagôs, os Dahomeys, designados como gegês e os Fanti-

Ashanti – conhecidos como minas, além de muitos representantes de grupos menores da 

Gâmbia, Serra Leoa, Costa da Malagueta e Costa do Marfim. Esses compõem o primeiro 

grupo. O segundo grupo trouxe ao Brasil as culturas africanas islamizadas, como os Peuhl, os 

Mandinga e os Haussa, oriundos do Norte da Nigéria, identificados na Bahia como negro 

male e no Rio de Janeiro como negro alufá. Já o terceiro grupo era integrado por tribos Banto, 

do grupo congo-angolês, provenientes da área hoje compreendida por Angola e Moçambique 

(RIBEIRO, 2006, p. 102). Entre 1502 e 1860, mais de 9.500.000 africanos foram 

transportados para as Américas, e o Brasil figura como o maior importador de homens negros, 

especialmente no movimento de diáspora (MATTOSO, 1994, p. 19).  

A formação do Brasil foi influenciada pelos grupos negros aliciados para incrementar 

a produção açucareira. Apesar do regime de escravidão que sofreu, o contingente teve 

importância capital para nossa formação cultural, paulatinamente mudando todo o cenário 

social, cultural e religioso do Brasil. Se num primeiro momento podemos considerar que os 

negros foram arrancados de suas culturas matriciais, perdendo assim suas referências, num 

segundo momento, precisamos aludir ao fato de que eles não estavam vindo de um continente 

desorganizado, sem cultura, sem tradição e sem passado.  

Coisa qualquer que tenha sido dita ou pensada por alguns contemporâneos 
europeus ignorantes, para quem o diferente é forçadamente inferior, o 
capturado africano destinado a servir no desenvolvimento das Américas 
agora, possui personalidade e história. Animistas, muçulmanos, cristãos do 
continente negro têm lutado por sua fé e as conversões desempenharam o 
seu papel e toda uma estratégia política complicada. Temos visto na África 
verdadeiros impérios centralizados, radiados e com uma autoridade 
incontestável, confederações tribais, reinos mais ou menos reconhecidos por 
seus vizinhos, cidades-estados com ricos mercados sobre as rotas do ouro, 
especiarias, marfim, sal, escravos em toda parte, pastores, comerciantes e 
agricultores, mas ele está fora de lugar aqui para descrever as lutas 
intestinais ou formar alianças mais ou menos sólidas. (MATTOSO, 1994, p. 
24, tradução nossa) 

Independente da boa cultura e da formação étnica de povo sólido, o processo de 

desenraizamento dos negros evidenciou a desestabilização social. E num contexto 

completamente diferente, forças repressivas se fizeram necessárias para ideologizar o 

estrangeiro. Sendo assim:  
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Religião e polícia foram as melhores armas para tentar domar o cativo. De 
fato, uma boa organização policial ajudava, pois a delação é sempre 
rapidamente estabelecida no interior do campo. Sobretudo, os mercados 
concordam em utilizar a persuasão e a pregação da fé em Cristo com seu 
corolário de aceitações e suas visões de um mundo melhor para além do 
Atlântico. É que o comércio português proibia de embarcar os escravos não 
batizados. Assim, eram organizados batismos por grupos onde para toda 
cerimônia, o padre se alegrava em dar ao cativo um nome cristão além de 
colocar na língua deles um pouco de sal. No porto de chegada brasileiro ou 
nas plantações, estes ritos de batismos eram frequentemente renovados 
porque era notório o fato de que os capitães apressados embarcavam 
frequentemente cativos não batizados. Uma resolução de 1620 ordenou o 
embarque de capelães para catequisar os negros nos navios durante a 
travessia. Desnecessário dizer que essas ordens foram vãs e que os “pagãos” 
– cativos chegaram pagãos ao Brasil mesmo no século XIX. De toda 
maneira, no ato do batismo, o intérprete do padre tinha seu discurso do tipo 
que encontramos num documento do século XVIII: “Considerem-se que 
vocês são agora filhos de Deus. Vocês vão partir para o país de Portugal, 
onde vocês aprenderão as coisas da fé. Não pensem mais no país de origem, 
não comam cães, nem ratos, nem cavalos. Sejam felizes”. (MATTOSO, 
1994, p. 46) 

Nos tumbeiros não havia felicidade. Talvez o canto triste e religioso da fé que nutria a 

esperança. Nesse contexto de desestabilização, a solidariedade de repersonalização se 

estabelecia e surgia uma amizade das primeiras horas de captura, chamada de malembo 

(MATTOSO, 1994, p. 115). E Darcy corrobora:  

Tal como ocorreu aos brancos, vindos mais tarde a integrar-se na etnia 
brasileira, os negros, encontrando já constituída aquela protocélula luso-tupi, 
tiveram de nela aprender a viver, plantando e cozinhando os alimentos da 
terra, chamando as coisas e os espíritos pelos nomes tupis incorporados ao 
português, fumando longos cigarros de tabaco e bebendo cauim (RIBEIRO, 
2006, p. 102).  

 A ausência de possibilidades outras que pudessem garantir a boa harmonização da 

vida dos negros no Brasil, compeliu-os à incorporação passiva no universo cultural da nova 

sociedade. Nos engenhos e nas minas, os escravos eram forçados a viver em comunidades 

atípicas, sempre debaixo dos mandos do senhor. Além do sentimento de desestabilização 

cultural ao qual os negros foram submetidos, havia ainda um grande nicho de diferenças 

políticas e sociais entre eles mesmos. E havia as diferenças religiosas, sendo que a religião 

tem nas sociedades africanas um importante papel. As religiões bantos são bem diferentes das 

religiões Yorubá e islâmicas. Assim, é possível constatar a impossibilidade de haver 

confraternização com camaradas “pagãos”. É nesse empreendimento de obrigação da 
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convivência que faz surgir um sistema religioso novo, uma espécie de sobrevivência no Brasil 

das religiões africanas (MATTOSO, 1994, p. 165).82 

O esforço ingente se dá porque as três esferas religiosas, a saber: os adoradores do 

totem, os adoradores dos ancestrais e os crentes islâmicos possuíam vertentes religiosas 

completamente diferentes. Decorre desse encontro ou desencontro entre mundos a criação de 

uma prática religiosa original e incompreensível para os senhores. Assim, pouco a pouco, 

nasciam e se desenvolviam estruturas religiosas novas que não se inspiravam nem no modelo 

africano, nem no europeu. Surgia uma espécie de “bricolagem” que misturava a fé do bom 

cristão com a do bom “pagão”, um sistema religioso completando e sendo completado pelo 

outro. No século XVIII surgem, então, três soluções: a banto e seu culto aos ancestrais e 

espíritos da natureza, permeados pelo culto católico dos mortos ou dos índios, como por 

exemplo: candomblé dos caboclos – orixás africanos e caboclos indígenas e a reinterpretação 

dos santos católicos que são invocados nas mesmas cerimônias de transe coletivo; a Ioruba, 

evidenciada pelo Candomblé da Bahia, Xangô de Pernambuco e Alagoas, bem como os 

batuques de Porto Alegre; e, enfim, a solução islâmica, que ficou marcada na história do 

Brasil como o levante malê de 1853, em Salvador. (MATTOSO, 1994, p. 166)83 

 Todo esse pequeno retrato aqui percebido revela-nos de forma enfática que o legado 

dos negros, além de ser extremamente rico, é também profundo e não pode ser esquecido.  

Ele apresenta botões, cresce e floresce na solidariedade dos negros que 
compartilharam um destino miserável, floresce também na prática religiosa 
africana que guarda vivamente todo um aporte cultural da mãe distante, 
sempre capaz de preservar em seus filhos a qualidade da dignidade, do 
orgulho e da coragem que estavam presentes nos escravos brasileiros. 
(MATTOSO, 1994, p. 274).  

É na tentativa de se compreender como seres desfeitos de sua cultura autóctone que os 

negros vão suplantar a cultura local, registrando e imprimindo no imaginário coletivo uma 

sobrevivência de teor ideológico.  

                                                 
82Além disso, é preciso considerar um fator existencial, pois a vida do grupo de trabalho, no campo ou na cidade, não 
dava ao escravo o mínimo de autonomia, indispensável a todo e qualquer homem vivente. Nesse contexto, o 
surgimento das confrarias se torna fundamental para o sentimento de ser vivente. Assim, os negros subvertem-se para, 
num esforço ingente e continuado, reconstruir “suas virtualidades de ser cultural pelo convívio de africanos de diversas 
procedências com a gente da terra, previamente incorporada à protoetnia brasileira, que o iniciaria num corpo de novas 
compreensões mais amplo e satisfatório” (MATTOSO, 1994, p. 165) 
83Sobre a revolta dos malês, há um sucinto e interessante trabalho de João José Reis, intitulado A Revolta dos Malês 
em 1835, da Universidade Federal da Bahia, disponível em: http: //www. secult. salvador. ba. gov. br/documentos/a-
revolta-dos-males. pdf. Acessado em 30 de janeiro de 2013.  

http://www.secult.salvador.ba.gov.br/documentos/a-revolta-dos-males.pdf
http://www.secult.salvador.ba.gov.br/documentos/a-revolta-dos-males.pdf
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Quer dizer, nas crenças religiosas e nas práticas mágicas, a que o negro se 
apegava no esforço ingente por consolar-se do seu destino e para controlar as 
ameaças do mundo azaroso em que submergira. Junto com esses valores 
espirituais, os negros retêm, no mais recôndito de si, tanto reminiscências 
rítmicas e musicais, como saberes e gostos culinários. (RIBEIRO, 2006, p. 
105) 

 Os negros foram obrigados a refazerem seus nichos culturais se estabelecendo em 

outras múltiplas narrativas religiosas.  

Talvez a mais importante dessas religiões dos Iorubás, que combinada ao 
catolicismo resultaria na santeira, [...]. A cosmologia Iorubá ensinava que 
havia somente um mundo – o aqui e agora – mas nesse mundo havia uma 
parte visível, a que os humanos ocupavam, e uma parte invisível que era 
ocupada pelos orixás e os ancestrais. Os orixás eram espíritos que davam aos 
seres humanos acesso à parte do grande poder criativo do universo passível 
de ser conhecida, e faziam isso ao possuírem uma pessoa e a colocarem em 
transe como parte de rituais que incluíam dança, música e comida. O orixá 
podia ser visto nas árvores ou nas pedras, podia estar presente em 
relâmpagos ou no oceano; ele podia estar em qualquer lugar. A interação 
com esses espíritos era em parte um esforço para entender a existência do 
mal e sofrimento no mundo. (GONZALEZ, 2010, p. 63) 

Todos os sofrimentos desse processo caótico de transplantação de um povo marcaram 

de forma indelével a cultura negra e a fisionomia dos brasileiros. Segundo Bastide:  

O negro que, a princípio, guardou seu folclore africano, suas danças eróticas, 
seus instrumentos de música, seus contos de animais, transmitindo-os ao 
branco por intermédio das criadas, da ama-de-leite, do velho contador de 
histórias, ou da amante de cor, introduziu-se pouco a pouco no folclore 
europeu, nos bailes pastoris de Natal, nas procissões de Reis, no carnaval. E 
todavia a luta continua na confusão das raças. O combate entre mouros e 
cristãos, na chegança dos brancos, é travado a cavalo e, na congada dos 
negros a pé. Os versos alternados de desafio, espécie de torneio literário 
entre poetas do sertão, atiram, um contra o outro, mestiços, brancos, 
descendentes de africanos. (BASTIDE, 1979, p. 14) 

 De fato, a presença negra na cultura e religião brasileira se caracteriza como um fato 

preponderante que matiza a forma de viver do brasileiro. Os batuques presentes na música, no 

folclore, na religião revelam o indelével toque da negritude e fomentam a continuidade de um 

processo de “morenização” e diálogo entre os povos. Nesse processo, a percepção da noção 

de identidade narrativa também se evidencia, deixando claros dois elementos fundamentais 

que se encontram na raiz desse povo: resistência e subversão. Sobre esse aspecto, assinala 

González:  
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Foi precisamente esse envolvimento da religião na vida e nas atividades 
diárias o que mais ameaçou os donos de escravos do Novo Mundo. A prática 
das religiões tradicionais africanas por parte dos escravos era uma forma de 
manter viva a sua identidade cultural, de definir a autoridade entre a 
população escrava e de prover uma base de resistência para muito além do 
alcance do senhor de escravos. (GONZÁLEZ, 2010, p. 63-64) 

Na força das narrativas originantes e originárias do povo brasileiro, encontramos 

fundamentos que corroboram com toda a “bricolagem” religiosa em nosso país. Por certo, 

outros novos signos e sinais da expressão africana se imbricam, tornando o relevo religioso do 

Brasil cada vez mais marcado por planícies e planaltos. O gingado dos deuses da África está, 

de uma forma profunda, presente, também, nas diversas vivências das religiões e na 

identidade religiosa dos brasileiros.  

Nesse grande encontro ou desencontro ou nesses inusitados fazimentos, diversas 

ênfases se configuraram representativamente sobre um solo desconfortável. Por isso, não 

podemos deixar de considerar o fato de que os indígenas, portugueses, negros, mamelucos e 

cristãos-novos tiveram que dividir espaços comuns, criando novas condições e estruturas 

inusitadas, espaços que perfeitamente caberiam em nossa metáfora da bricolagem. Vamos, 

sucintamente, apresentar alguns exemplos.  

3.3.1. Primeiro exemplo: a santidade de Jaguaribe 

 “Durante muito tempo, negros, índios, portugueses, mamelucos e cristãos-novos foram 

obrigados a conviver e a dividir espaços comuns. Essa situação criaria condições e estruturas 

híbridas, novas, sincréticas, nem europeias e nem americanas, mas sim misturas de diferentes 

culturas” (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 104). É nesse contexto que surge a santidade de 

Jaguaribe com características religiosas diversas, nem cristã, nem pagã. Era um refúgio para 

indígenas cansados da escravidão. Essa movimentação religiosa surgiu nas matas do 

recôncavo baiano e recebia a ajuda e a proteção de Fernão Cabral Taíde, um típico senhor de 

engenho, arrogante e orgulhoso. Desde o início da colonização, os senhores que desfrutavam 

de poder quase absoluto em seus engenhos eram indiferentes a qualquer lei, inclusive a 

religiosa.  

As santidades ameríndias foram verdadeiros refúgios para os índios 
escravizados ou aldeados, cansados de sofrer as mazelas da colonização. 
Assim, a santidade de Jaguaribe era um movimento religioso resistente aos 
portugueses. Tinha desde o começo formação heterogênea: índios cristãos, 
pagãos, cativos, libertos e negros da Guiné. Organizava revoltas em toda a 
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capitania que pregava o fim do cativeiro indígena e a morte ou escravidão 
dos portugueses. (GONZÁLEZ, 2010, p. 63-64) 

A santidade do Jaguaribe, existente na capitania da Bahia, no século XVI, era um 

levante que misturava culturas e ritos indígenas com os dogmas do catolicismo. Lutava contra 

a dominação europeia, prendendo e matando portugueses. O grupo deve ter se formado entre 

os anos de 1580 e 1585. Os indígenas iniciaram suas práticas no sertão de Frio Grande, em 

algum trecho da serra de Orobó. O líder do grupo era um índio caraíba, batizado como 

Antônio. “Nascido tupi e educado por jesuítas, Antônio se mostrava meio cristão e meio tupi, 

situação mestiça que, certamente, apareceria em suas ideias e maneiras de liderar” (RAMOS e 

MORAIS, 2010, p. 105). Seu movimento era religioso e violento.  

“Fernão Cabral Taíde enviou uma expedição em 1585, liderada por Domingos 

Fernandes Nobre, chamado de Tomacaúna, para atrair os índios às suas terras, prometendo 

abrigo, proteção e principalmente, liberdade de culto” (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 106). A 

propriedade de Fernão Cabral Taíde “situava-se às margens do rio Jaguaribe, localizada no sul 

do recôncavo baiano. Ele era dono de um engenho hidráulico, repleto de escravos africanos, 

indígenas e funcionários assalariados livres, prontos e preparados para a produção do açúcar” 

(RAMOS e MORAIS, 2010, p. 98). Esse espaço se tornou a sede da santidade. O grupo era 

composto de 70 índios, “com destaque para a profetisa tupi Santa Maria, que parecia naquele 

momento assumir o controle e liderança da seita rebelde” (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 

107). Apesar de diversas promessas, Taíde disse ao governador Manuel Teles Barreto que 

iria, aos poucos, exterminar o grupo.  

Mas o tempo passava e Fernão Cabral jamais destruía a santidade; pelo 
contrário, a protegia em suas terras, afirmando respeito pelas crenças, 
frequentando os cultos e impedindo que todo e qualquer forasteiro 
debochasse ou caçoasse das manifestações ocorridas as cerimônias dos 
índios. Ele parecia ter outros interesses. (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 107) 

E de fato, Fernão Cabral, dizendo-se seguidor de Tupã, acabava atraindo muitos outros 

índios para seu engenho e assim, aumentava seu domínio e poder, bem como o contingente 

para trabalhar em suas terras em nome de uma falsa segurança. Taíde deu-lhes sustento e 

proteção por alguns meses, chegando a levar outros colonos, inclusive sua esposa, Margarida 

da Costa, a praticar os rituais de santidade dos indígenas. (CHAIN, 2003, p. 98).  

E assim, mediante o não cumprimento da promessa feita ao governador, uma 

campanha oficial organizada por Bernaldim Ribeiro destruiu a santidade e o sonho de Fernão 
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de ser mais poderoso. “Os índios, por sua vez, viram a destruição de outro sonho, o de 

encontrar no litoral, uma terra de paz, tranquilidade, longe dos infortúnios da colonização” 

(RAMOS e MORAIS, 2010, p. 108). De qualquer forma,  

A existência da santidade de Jaguaribe revelou a complexidade do período; 
fórmulas simples e modelos estanques como “o índio”, “o negro”, “o 
europeu” estão repletos de estereótipos e preconceitos, se transformando em 
categorias mito rígidas. Essas definições fechadas escapam da realidade e se 
desmantelam diante da infinita riqueza de mundo [...]. Simboliza a 
configuração da religião e da religiosidade de um povo. A miscigenação 
cultural, durante a constituição colonial, criou no Brasil um conjunto de 
elementos religiosos polissônicos, comunicando vários sentidos que deixam 
transparecer o econômico, o social, o lúdico e o étnico. (RAMOS e 
MORAIS, 2010, p. 112) 

A santidade de Jaguaribe é emblemática outros múltiplos movimentos religiosos de 

índios catolicizados. Sua trajetória demonstra a riqueza dos movimentos que se “bricolaram”, 

gerando outras vertentes diversificadas.  

Em carta de agosto de 1549, redigida na Bahia e endereçada aos padres e 
irmãos de Coimbra, o jesuíta Manuel da Nóbrega – a quem, aliás, devemos a 
denominação de santidade aos rituais indígenas em questão – informa 
pioneiramente que “de certos em certos tempos vêm uns feiticeiros de mui 
longes terras, fingindo trazer santidade e ao tempo de sua vinda lhe mandam 
limpar os caminhos e vão recebê-los com danças e festas segundo seus 
costumes [...]”. Ao fim da descrição, o missionário jesuíta relatava que 
“acabando de falar o feiticeiro, começavam a tremer, principalmente as 
mulheres, com tão grandes tremores em seu corpo que parecem demoinhadas 
(como decerto o são!)”. (CHAIN, 2003, p. 97) 

Ao tratar das santidades, Queiróz afirma que “profetas indígenas iam de aldeia em 

aldeia apresentando-se como a reencarnação dos heróis tribais, incitando os índios a 

abandonar o trabalho e dançar, instalando na terra um tempo e um lugar extremamente 

promissores e sem fim” (QUEIRÓZ, 1977, p. 165).  

Para a ritualística tupi, os profetas de tais cerimônias eram chamados 
caraíbas, caraí ou pajés, “homens-deuses” dotados da singular capacidade de 
entrar em contato com os espíritos através das cabaças ou maracás, sendo a 
terra e o tempo mítico percebidos e desejados como uma “Terra sem Mal” 
ou “Terra dos Males sem Fim”, onde os víveres brotariam espontaneamente, 
as flechas caçariam sozinhas pelo mato, as velhas se tornariam moças, a 
fonte da imortalidade seria encontrada e todas as tristezas e imposições 
seriam eliminadas. (CHAIN, 2003, p. 97) 
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Essas santidades poderiam ser vistas como autênticas expressões de resistência social, 

cultural e simbólica dos ameríndios frente ao colonianismo, “além de estratégia de 

sobrevivência ao nível do imaginário coletivo” (CHAIN, 2003, p. 100). Não seria justamente 

esse tipo de estratégia de sobrevivência o grande legado que até hoje persiste nos movimentos 

religiosos nacionais? De qualquer modo, no imaginário religioso do povo brasileiro, persiste 

esse amálgama de subversão contra a ordem estabelecida.  

 

3.3.2. Segundo exemplo: os cristãos-novos 

O surgimento dos cristãos-novos se deu quando os reis católicos Fernando de Aragão 

e Isabel de Castela expulsaram da Espanha todos os judeus que não quiseram se converter ao 

cristianismo. Na Espanha, ocorreram milhares de processos, excomunhões, torturas e 

execuções. Uma grande gama de judeus buscou asilo nas terras portuguesas. Quatro anos 

depois, ou seja, em 1496, o rei D. Manuel exigiu que os judeus presentes em suas terras se 

convertessem ao cristianismo. Como o rei era pressionado por Roma, mas também precisava 

do ouro dos judeus para novos investimentos, incita o surgimento dos cristãos-novos que 

figuram entre dois mundos: “para os católicos ele era sempre a ameaça do judaísmo e para os 

judeus ele era o novo católico” (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 79).  

Em 1536, foi criado em Lisboa o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, durante o 

reinado de D. João III. Em meados de 1540, começam as perseguições sistemáticas, os autos 

de fé, as humilhações públicas e as execuções dos cristãos-novos. Por tudo isso, os judeus 

participaram ativamente da intensificação da ocupação portuguesa da América. Estes “foram 

compelidos pela Coroa a investir seu capital no Novo Mundo em troca de terras e da 

esperança de poderem continuar a proferir sua fé, desde que fossem discretos” (RAMOS e 

MORAIS, 2010, p. 77).  

No Brasil, estes judeus estiveram à frente de engenhos de açúcar e armações de 

navios. Gerenciaram estaleiros e administraram a Companhia Geral do Comércio do Brasil, 

“uma instituição que canalizou esforços para incrementar a ligação entre Salvador e Lisboa” 

(RAMOS e MORAIS, 2010, p. 77). Em sua maioria, esses judeus pertenciam ao catolicismo 

embora praticassem na referência do lar os rudimentos da sua fé. Eram cristãos-novos. Uma 

das curiosas histórias que os envolvem foi protagonizada por Branca Dias.  
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Cristã-nova, nascida em Portugal, ela veio para o Brasil encontrar o marido, 
Diogo Fernandes, na região de Camaragipe, Pernambuco. A história de 
Branca Dias teria se perdido para sempre, se não fosse a visita da Inquisição 
de Lisboa ao Brasil, entre os anos de 1591 e 1595. Ela já tinha morrido, mas 
mesmo assim foi acusada de manter no Novo Mundo as práticas intoleráveis 
de judaísmo (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 78).  

Em Portugal, pelo fato de ter se casado com um cristão-novo, ela foi entregue à 

Inquisição pela própria mãe e irmãs. Foi presa, confessou a prática do judaísmo e condenada a 

usar o sambenito, uma espécie de veste penitencial, feita de linho cru, pintada de amarelo, 

tendo no centro a cruz vermelha de Santo André, que significava a humildade e o sofrimento. 

Entretanto, depois de um ano de penitência, viajou para Pernambuco, junto aos filhos, para 

encontrar-se com seu marido.  

Outra versão da história aponta que Branca Dias tenha sido degregada (degradada) 

com a finalidade de expiar seus pecados no Novo Mundo, uma espécie de purgatório. Nesse 

ínterim, o engenho de Diogo Fernandes foi destruído por um ataque dos Tabajaras e eles 

resolveram reconstruir a vida em Olinda, na rua dos Palhais, localizada atrás da igreja matriz 

em direção ao colégio Jesus (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 85).  

Desde o engenho de Camaragibe, ela ensinava as meninas da vizinhança a cortar, 

bordar e costurar – com exceção da sexta-feira à noite e sábado –, além, é claro, de manter 

viva a tradição judaica em sua casa, junto aos seus. De fato, Branca Dias e Diogo Fernandes 

eram católicos judaizantes. Além disso,  

Pedro Álvares Madeira, também cristão-novo e ex-sócio de Diogo 
Fernandes, morava com o casal. Seu quarto era separado dos demais e dava 
acesso à porta da rua. Certo dia, Maria Álvares, aluna de Branca Dias, 
espiava pela fenda da fechadura da porta e, conforme relatou posteriormente, 
flagrou algumas atitudes desrespeitosas de Pedro Álvares Madeira. Ele, 
sozinho na casa, tinha um oratório em forma de tábua onde colocava um 
crucifixo. Depois de certo tempo, falando coisas incompreensíveis, ele 
passou a açoitar o crucifixo e o arremessou com violência sobre o oratório 
justamente na Semana Santa. Maria Álvares também relatou que, por duas 
vezes, Branca Dias tomou do pescoço um crucifixo e o lançou para as costas, 
dizendo: “Te entrego ao demônio”. Duas escravas de Branca Dias, Joana 
Mameluca e Lucrecia, disseram ter visto Branca Dias açoitar e agredir um 
santo cristão. (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 90) 

Muitas narrativas apontam que Branca Dias liderava juntamente com o marido 

diversos rituais da antiga religião judaica. Inclusive, há testemunhos de que no engenho de 

Camaragipe havia uma sinagoga escondida “onde se juntavam os judeus da região para 
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realizar suas cerimônias e, nos dias de lua nova de Agosto, comemoravam a festa do jejum e 

se gabavam de terem sido batizados de pé, pois eram conversos e tinham se tornado católicos 

já adultos” (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 90).  

Branca Dias deixou descendentes e herdeiros em muitas famílias importantes 
de Pernambuco. Além disso, o judaísmo praticado pelo casal de Camaragipe 
foi um judaísmo doméstico, ligado a cultos funerários, interdições 
alimentares e formas de benzer. Nessas práticas, as mulheres tiveram 
importante papel, como divulgadoras da lei judaica aos seus descendentes, 
que levavam à frente os costumes e práticas aprendidas para todo o sempre. 
Em cada um desses atos, de modo invisível e silencioso, Branca Dias 
sobrevive e ressurge para renascer constantemente no sutil e maravilhoso 
reino das permanências históricas. (RAMOS e MORAIS, 2010, p. 95) 

Na base desses movimentos religiosos – Jaguaribe, Camarajipeetc – está o catolicismo 

como cimento, percepção já comprovada por nós também na obra de Darcy Ribeiro.  

3.4. Quarto ato: missões e migrações protestantes alimentam a mistura 

religiosa 

Em fins do século XIX e início do século XX, muitas migrações aconteceram no 

Brasil, acelerando ainda mais o processo de diálogo sociocultural e “bricolagem” religiosa. 

Ingleses, americanos, italianos, alemães, orientais e árabes tornaram o colorido cultural ainda 

maior e fomentaram muitos outros fazimentos.  

O Protestantismo, por exemplo, se apresentou para o país com duas configurações 

clássicas: o Protestantismo de migração, oriundo da Europa em geral e o Protestantismo de 

missão, oriundo dos EUA. De fato, essa segunda configuração se evidenciou mais no cenário 

nacional, trazendo novas informações e fazendo enxertos em suas configurações doutrinais. A 

primeira, embora muito respeitada em seus fluxos culturais, manteve-se em seus nichos 

étnicos originais, estando um pouco mais alheia à realidade cultural do país.  

A vinda ou a implantação do Protestantismo provocou mudanças do cenário brasileiro. 

Além da abertura de ordem social, é preciso considerar que o ambiente nacional estava 

propício à implantação de uma ideologia de características mais “modernas” do que as 

ideologias que existiam no último quarto do século XIX. Por exemplo, no caso do 

Protestantismo de missão, os missionários norte-americanos, majoritariamente do sul dos 

Estados Unidos, implantaram, consolidaram e expandiram suas ideologias, muitas delas com 

características políticas e econômicas, agradando boa parte da sociedade burguesa. O 
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Documento Brazil Mission Conference (1889, p. 51) assim declarou: “Na verdade, essa gente 

busca nos Estados Unidos conceitos civis e modelos religiosos, o que representa para nós uma 

responsabilidade adicional, porém com uma vantagem extra na propagação de nossa visão 

religiosa e das bênçãos do evangelho”.  

Percebemos nessa simples citação um paradoxo. Por um lado, a ideologia política e 

econômica norte-americana, que coincidia com os valores liberais defendidos por setores da 

sociedade brasileira que visavam à transformação social. Por outro lado, as missões 

protestantes, que possuíam um discurso marcado pela ênfase puritana, denominacional, 

conservadora e proselitista. É importante frisar que a expansão dos missionários 

Foi produto do sentimento nacional expansionista combinado com motivos 
teológicos. O desejo de salvar os “pagãos” da danação eterna originava-se no 
espírito da teologia dos avivalismos, que enfatizava a conversão instantânea 
e o consequente redirecionamento da vida para a obtenção da perfeição. Para 
muitos, a pregação da salvação era urgente; devia ser feita antes da segunda 
vinda de Cristo, do milênio portanto. (MENDONÇA, 1995, p. 62) 

Entretanto, o projeto dos missionários norte-americanos bateu de frente com a 

religiosidade católica estabelecida, mesclada por elementos religiosos das culturas indígena e 

africana. Assim, o Protestantismo de Missão encontrou uma “religião já confortavelmente 

instalada” (MENDONÇA, 1995, p. 81), e com a face do povo brasileiro. Como assinala 

Bittencourt Filho:  

No Brasil, as denominações do Protestantismo Histórico consagraram a 
prática de identificar os valores religiosos nativos com o mal, o pecado e a 
heresia. Assim sendo, as missões protestantes desde logo rechaçaram 
quaisquer expressões religiosas oriundas da Matriz Religiosa Brasileira e, 
dessa maneira, contribuíram para recalcá-la ainda mais no plano do 
inconsciente. Tal rejeição tornou-se mesmo um elemento constitutivo da 
identidade evangélica brasileira, assim como lhe enriqueceu o discurso 
apologético, visceralmente anticatólico (BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 
43).  

A atitude preconceituosa dos protestantes ante a pluralidade do campo religioso já 

instaurado fez com que o esforço dos missionários norte-americanos se voltasse para a 

construção e consolidação de seu próprio espaço. Como recém-chegados, era óbvio que 

lutassem por reconhecimento social nos trópicos. O proselitismo foi fundamental nesse 

processo.  
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A luta dos protestantes por um espaço religioso na sociedade brasileira 
desenrolou-se em três níveis: o polêmico, o educacional e o proselitista. O 
educacional se desenvolveu em dois outros níveis: o ideológico, cujo 
objetivo era introduzir elementos transformadores na cultura brasileira a 
partir dos escalões mais elevados, e o instrumental, cujo objetivo era auxiliar 
o proselitismo e a manutenção do culto protestante na camada inferior da 
população. O primeiro foi representado pelos grandes colégios americanos, e 
o segundo, pelas escolas paroquiais. O proselitista, isto é, o esforço 
desenvolvido pelos protestantes para converter católicos, constituiu-se no 
confronto direto com o catolicismo uma vez que se tratava de tentativa de 
substituição de princípios de fé e procedimentos religiosos profundamente 
arraigados em três séculos livres de concorrência. (MENDONÇA, 1995, p. 
81-82) 

Mesquita, por exemplo, afirma que o significativo desenvolvimento econômico dos 

EUA, mais especificamente no século XVIII, convenceu a igreja protestante norte-americana 

da legitimidade das propostas dos “puritanos ingleses”. Dessa forma:  

A missão norte-americana no Brasil, bem como em outros países, implicava 
o estabelecimento de padrões culturais, brancos e anglo-saxônicos que se 
moldavam na ética protestante fortemente identificada com os princípios 
liberais e o sistema econômico capitalista. (MESQUITA, 1995, p. 93).  

Decorreu, então, um transplante cultural norte-americano para o Brasil. O país, 

contudo, ainda não possuía uma expressão etnocultural plenamente consolidada, mesmo 

porque os valores da Coroa Portuguesa eram europeus e a oligarquia buscava seus referenciais 

de vida social na França ou mesmo Inglaterra. Segundo Zuleica Mesquita, não se pode falar 

aqui de imposição cultural “tout court”, mas de oferecimento de certos padrões até então 

desconhecidos da sociedade brasileira. Diz ela:  

É certo, portanto, que não houve imposição cultural. As novas ideias 
surgiram no vazio de uma sociedade sem soluções próprias. Por outro lado, 
vale a pena questionar: que significariam soluções próprias? A história da 
cultura humana não se deu sempre num eterno copiar e modificar, adaptar e 
refazer? E ainda, a cultura transplantada não sofreu transformações, 
adaptações, absorvendo apenas o que interessava para frutificar no novo 
solo? (MESQUITA, 1995, p. 94).  

Embora o projeto inicial pudesse ser considerado “moderno”, era o amálgama 

protestante norte-americano que marcava a prática educacional e missionária. Ora, esse 

amálgama era “uma versão do liberalismo teológico protestante fortemente influenciado pelo 

pietismo” (BOAVENTURA, 2005, p. 26) que, de alguma forma, coincidia com os ideais 
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republicanos. Foi essa dicotomia que favoreceu a expansão missionária protestante em terras 

brasileiras, pelo menos no início do século XX.  

Essa estrutura dicotômica da ideologia das missões norte-americanas – marcada por 

um projeto educacional liberal e uma proposta conversionista, conservadora e pietista, regada 

pelos valores do liberalismo socioeconômico do século XIX – repercutia, acriticamente, os 

valores do “american way of life”. Assim, o protestantismo transplantado para o Brasil e 

América Latina estava crivado de mediações que Árias caracteriza como “distorcionantes de 

um legado original” (ÁRIAS, 1985, p. 47). Seu legado europeu havia sido já desconfigurado, 

construindo uma singularidade própria e, nessa forma, chegou ao contexto latino-americano.  

Os missionários norte-americanos que disseminaram o Protestantismo conservaram 

em suas práticas outros ideais protestantes originários da Reforma, como a prática religiosa 

leiga (“o sacerdócio universal de todos os crentes”), a vivência da fé com liberdade, o 

interesse pela Bíblia e a consciência de pertencer à Igreja, como uma comunidade. Todavia, 

transmitiram um Protestantismo marcado pelas divergências entre puritanos, arminianos, 

pietistas, liberais, avivalistas, fundamentalistas. Essas divergências de tendências não impediu 

a autocontaminação doutrinal e teológica entre elas, cada grupo absorvendo elementos dos 

outros (CUNHA, 1997, p. 72). Desta forma, o Protestantismo que vingou no Brasil acabou 

sofrendo uma série de interferências, as mais diversas – internas e externas – o que lhe deu 

novos rostos em todo o contexto nacional.  

3.5. Quinto ato: o espiritismo deita raízes no Brasil 

Nessa grande leva de aspirações pela modernidade, chega ao Brasil, também em fins 

do século XIX, o espiritismo. O ensinamento dos “mortos” encontrou aqui um chão 

extremamente favorável, que o disseminou de forma expressiva. De fato, o espiritismo que 

nasceu na França segundo os ideais de Alan Kardec não se estabeleceu neste país como 

“filosofia cristã” ou mesmo religião. É inegável o fato de que nas três matrizes culturais e 

religiosas já presentes no Brasil, uma cosmologia marcada por espíritos já era evidente. 

Povoado por diversos “espíritos”, o espiritismo deita raízes e se constitui até hoje como a 

terceira grande expressão religiosa no cenário nacional.  

O Espiritismo em seu ramo cognominado kardecista, surgiu em fins do século XIX na 

França em 1858, como uma espécie de manifestação contrária ao império absoluto do saber 
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científico-material. Segundo um site francês,84 o espiritismo é uma ciência e uma filosofia que 

não se ocupa de magia, de superstição, de ocultismo ou de esoterismo. Nasceu da observação 

das manifestações espontâneas produzidas pelos espíritos. Dos fenômenos espontâneos, 

passou aos fenômenos provocados, ou seja, reproduzidos por personalidades sensíveis 

chamadas médiuns. As mensagens dos espíritos favorecem a evidência dos princípios 

universais, tais como: a noção do divino, a sobrevivência da alma, a comunicação com os 

mortos, a mediunidade e seu funcionamento, a reencarnação e a pluralidade de mundos. 

Segundo este mesmo site, o espiritismo é uma doutrina que responde às questões 

fundamentais do ser humano: De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos?  

Afirma que Deus é o princípio de todas as coisas, uma força de amor, criadora, infinita 

e eterna. A sobrevivência da alma é demonstrada pelos fenômenos mediúnicos; os médiuns 

são os intermediários por onde os espíritos podem se manifestar aos humanos. O mundo dos 

espíritos é uma dimensão fora da matéria. O espírito criado simples e ignorante passa por 

todos os degraus da evolução por intermédio da reencarnação. Mundo visível existe 

conjuntamente ao mundo invisível, mantendo um contato perpétuo; estes dois mundos reagem 

incessantemente um sobre o outro. O desejo fundamental dos espíritos é que o homem tenha 

consciência de sua espiritualidade para realizar sua evolução intelectual e moral, participando 

da transformação progressiva da humanidade.  

O Espiritismo não é uma doutrina fechada, mas um conhecimento no qual os 

princípios de base se afinam mediante novas pesquisas. Não se trata também de mais uma 

revelação de profeta ou de um messias, mas a revelação de um “mundo de lá” que se 

manifesta e aponta seus ensinamentos. De igual modo, o Espiritismo não nasce de uma 

instituição tipo eclesiástica e não se comporta mediante a hierarquia de padres, mestres, 

profetas ou grande iniciados. Não se trata também do anúncio de um Deus justificador, mas 

de uma força infinita e amorosa. Acredita, enfim, na aproximação dos ensinos dos espíritos 

aos da filosofia, fazendo sempre apelo à razão.  

                                                 
84http: //www. spiritisme. com/spiritisme. Acessado em 15 de maio de 2013. Embora reconheçamos a importância de 
trabalhos acadêmicos tais como: ALBUQUERQUE, Tiago Paz. Representação Social de Perfeição na Memória das 
Personalidades do Espiritismo (UERJ, 2009); ALMEIDA, Alexander Moreira de. Fenomenologia das experiências 
mediúnicas, perfil e psicopatologia de médiuns espíritas (USP, 2005); ALMEIDA, Angélica Aparecida. “Fábrica de 
loucos”: Psiquiatria x Espiritismo no Brasil (1900 – 1950) (UNICAMP, 2007); FERNANDES, Paulo César da 
Conceição. Origens do Espiritismo no Brasil: Razão, Cultura e Resistência no início de uma experiência (1850 – 1914) 
(UNB, 2008), fizemos questão de salientar um site francês, pois durante nossa estadia em Paris, tendo procurado 
alguma referência de Centro Espírita, nada encontramos a não ser este site e algumas literaturas diversificadas com 
vias ao despertamento da curiosidade no leitor. Achamos interessante o fato de que no país de origem do Espiritismo 
não há muita expressividade em relação ao próprio movimento.  

http://www.spiritisme.com/spiritisme
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Essa apresentação sucinta das principais ênfases do Espiritismo visa tão somente 

compreender como seus principais eixos foram recebidos no Brasil com certa facilidade. Ora, 

quando o Espiritismo aportou o Brasil, o catolicismo conferia ao cidadão o reconhecimento 

necessário inerente ao bom equilíbrio do comportamento social. O Espiritismo corrobora essa 

mesmo imagem e, sendo uma nova doutrina oriunda da França, seu caudal da Belle Époque e 

elite que se formava culturalmente nela, foi acolhida, primeiramente, pela classe mais 

abastada e dotada de ideais republicanos, mas atingindo, posteriormente outras classes. Mas 

outro fator precisa ser destacado, e ele se refere ao espraiamento do Espiritismo no bojo da 

cultura brasileira:  

Vários estudos sobre o Espiritismo demonstram que, no Brasil, essa doutrina 
atingiu as diferentes classes sociais, por meios e graus de intensidade 
diferentes. [...]. Em sua propagação pela sociedade brasileira, o Espiritismo 
foi “contaminando-se” pelas crenças já estabelecidas e, simultaneamente, 
promovendo “contaminações” nessas crenças, resultando no que Pierre 
Sanchis denominou de “porosidades” ao caracterizar as “religiões dos 
brasileiros”. (OLIVEIRA, 2003, p. 40) 

O fato é que nesse processo de ser “contaminado” e “contaminar”, o Espiritismo 

modelou-se e foi modelado num tipo de filosofia-religiosa ou religião-filosófica palatável aos 

movimentos de pluralização e fragmentação pelos quais passava o Brasil em fins do século 

XIX. O Estado brasileiro, por causa da crise monárquica e dos fortes ventos agravados pelo 

surgimento do Partido Republicano em 1870, encontrava-se sob forte tensão social e busca de 

mudanças que viessem dar novas luzes ao futuro do país. Nesse redemoinho de inspirações, 

tanto o Protestantismo como o Espiritismo se aproveitam, participando dos movimentos 

republicanos no final do século XIX, propondo uma relação diferenciada que viesse definir a 

relação Igreja versus Estado. No caso do Espiritismo:  

Sua presença tornou-se tão significativa que alguns pesquisadores 
consideram-na como elemento “modelar” da cultura religiosa brasileira. Para 
outros, o Brasil é referência do Espiritismo mundial, ocorrendo aqui uma 
intensa aceitação da doutrina kardecista, consolidando uma tradição 
extremamente viva na sociedade brasileira a ponto de poder afirmar que “em 
muitos aspectos, a cosmovisão espírita se tornou constitutiva do ethos 
nacional, tanto quanto o catolicismo”. (OLIVEIRA, 2003, p. 140-141)85 

                                                 
85 A autora do artigo afirma que Pierre Sanchis define o espiritismo como o “filão religioso (...) que veio reavivar 
latências antigas”. A frase entre aspas da nossa citação está na obra: CARVALHO, José Jorge. “O Encontro de velhas 
e novas Religiões: esboço de uma teoria de estilos de espiritualidade”. (MOREIRA, & ZICKMAN, 1994, p. 74).  
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Não iremos nos deter a outros aspectos nesse tópico porque eles retornarão, 

inevitavelmente no último capítulo de nossa tese. O que se torna relevante pensar no 

arcabouço de nosso trabalho é o fato de que são nos encontros e desencontros, nesse 

fazimento “inacabado” de crenças, as mais diversas, que vai se cunhando o que aqui 

pretendemos por identidade religiosa dos brasileiros.  

Nessa vaga de aberturas ao religioso no cenário brasileiro, poderíamos ainda 

considerar outras religiões que aqui chegam, paralelamente às imigrações dos povos europeus 

e orientais. Junto aos nichos culturais, chegam as memórias, os símbolos e as narrativas de 

cada um dos movimentos religiosos. Aqui, nessa terra de configurações, tais realidades vão se 

transmudando, bricolando-se, tornando-se outra coisa. É claro que as ortodoxias estão 

presentes em todas as religiões, mas no contexto brasileiro as aberturas são demasiadas e 

favorecem, no fundo, um encontro desencontrado das religiões na dimensão do Espírito, que 

é, inevitavelmente, horizonte na fé mítica dos primeiros habitantes do Brasil e dinâmica 

pulsante na crença e fé das pessoas independente de suas opções, sejam católicas, 

protestantes, espíritas, candomblecistas, umbandistas, pentecostais, esotéricos (Nova era), 

messiânicos, seichonoístas, budistas, mulçumanos etc. O Espírito – Santo, mortos, Exú, luz, 

Alláh, aura, forças sobrenaturais – é elemento comum a todas.  

3.6. Encontros ou desencontros. Fazimentos e Bricolagens 

Darcy sugere-nos uma série de intuições novas sobre a conformação, cruzamentos, 

choques e conflitos oriundos dessas matrizes diversas, dando-nos uma pista que favorece a 

nossa percepção pela identidade religiosa dos brasileiros. Estes encontros ou desencontros 

poderiam dar lugar a uma população multiétnica, mas ocorreu aqui no Brasil justamente o 

contrário, ou seja, uma homogeneidade cultural, dando-nos a ideia de certa identidade 

nacional. Para Darcy, essa unidade étnica básica não significa uniformidade, por atuarem 

sobre ela três forças diversificadoras:  

A ecológica, fazendo surgir paisagens humanas distintas onde as condições 
de meio ambiente obrigaram a adaptações regionais. A econômica, criando 
formas diferenciadas de produção, que conduziram a especializações 
funcionais e aos seus correspondentes gêneros de vida. E, por último, a 
imigração, que introduziu, nesse magma, novos contingentes humanos, 
principalmente europeus, árabes e japoneses. Mas já o encontrando formado 
e capaz de absorvê-los e abrasileirá-los, apenas estrangeirou alguns 
brasileiros ao gerar diferenciações nas áreas ou nos estratos sociais onde os 
imigrantes mais se concentraram. (RIBEIRO, 2006, p. 18) 
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Darcy deixa claro que essas vias plasmaram, na contingência histórica, os diversos 

modos rústicos de ser dos brasileiros, que permitem distingui-los, hoje, como:  

Sertanejos do Nordeste, caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, caipiras 
do Sudeste e Centro do país, gaúchos das campanhas sulinas, além de ítalo-
brasileiros, teuto-brasileiros, nipo-brasileiros etc. Todos eles muito mais 
marcados pelo que têm de comum como brasileiros, do que pelas diferenças 
devidas às adaptações regionais ou funcionais, ou de miscigenação e 
aculturação que emprestam fisionomia própria a uma ou outra parcela da 
população. (RIBEIRO, 2006, p. 19) 

O ajuntamento e a (des)organização dos cruzamentos entre povos do mundo inteiro 

provocaram o fazimento dos brasileiros. Apesar de todas as diferenças étnicas, sociais e 

culturais que aqui se encontraram ou se desencontraram, há uma unidade que acaba nos 

sugerindo a noção de identidade. É claro que na busca pela percepção da identidade religiosa 

dos brasileiros, o que temos como aportes primeiros são as narrativas no tempo oriundas do 

invasor. Felizmente ou infelizmente, esse é o aporte pelo qual podemos intuir a identidade 

religiosa na fusão das memórias conservadas e dos símbolos oriundos das diversas matrizes. 

Sobre este aspecto, Chain assim expressa:  

Para uma brasilidade que se constituía plural no plano das crenças e das 
vivências religiosas, a Igreja Católica lusitana tentava impor um modelo de 
fé amparado em um único e soberano deus, esforço que no decorrer dos 
séculos – como nos fizeram ver os documentos jesuíticos – se mostrou 
desanimador e, sob diversos ângulos, infrutífero. No âmbito da religiosidade 
cotidiana, as santidades indígenas, os calundus, as blasfêmias, as mandingas, 
as superstições, as orações invertidas, as rezas aos demônios, a prática de 
feitiços caseiros e os castigos aos santos é que foram, por conseguinte, dando 
forma às manifestações religiosas da colônia brasileira, demonstrando o 
quão fluídos foram os limites entre as bagagens culturais que em terras 
brasílicas se encontraram. (CHAIN, 2003, p. 122) 

E conclui sua fala:  

Não nos iludamos, no entanto! Ingênuo aquele que pretendesse apontar para 
um malogro no processo de evangelização da colônia brasileira. As táticas 
empregadas por uma colonização que desejava a expansão mercantil, 
territorial e religiosa deixaram suas marcas. Afinal somos, na atualidade, um 
dos maiores países em termos das estatísticas que mensuram a prática do 
catolicismo. Se, contudo, ser diabólico é ser inventivo, distinto, diferente e 
singular, concluímos que, em se tratando de Brasil, o Diabo jamais se 
curvou, não sendo, portanto, debelado! (CHAIN, 2003, p. 122-123) 

Nesse processo, os indígenas e os negros disfarçaram suas práticas religiosas 

tradicionais revestindo-as com o manto do catolicismo.  
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Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios 
supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os 
supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram 
para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e 
brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de 
escravos seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em 
nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer 
mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, 
sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. (RIBEIRO, 2006, p. 108) 

 Bittencourt Filho introduz a temática sobre “a existência, no bojo da matriz cultural, de 

uma matriz religiosa, que provê um acervo de valores religiosos e simbólicos característicos, 

assim como propicia uma religiosidade ampla e difusa entre os brasileiros” (BITTENCOURT 

FILHO, 2003, p. 17). A defesa de uma matriz religiosa brasileira (BITTENCOURT FILHO, 

2003, p. 40-41)86 nos lança, também, à discussão que considera os entrechoques entre as 

vertentes religiosas que aqui se imbricaram, dando forma a uma espécie de nova religião.  

Esse processo multissecular teve, como desdobramento principal, a gestação 
de uma mentalidade religiosa média dos brasileiros, uma representação 
coletiva que ultrapassa mesmo a situação de classe em que se encontrem. É 
oportuno sublinhar que essa mentalidade expandiu sua base social por meio 
de injunções incontroláveis, como soe acontecer com os conteúdos culturais, 
para, num determinado momento histórico, ser incorporada definitivamente 
ao inconsciente coletivo nacional, uma vez que já se incorporara, através de 
séculos, á prática religiosa. (BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 41) 

 Os principais atos que compõem o entroncamento desta matriz religiosa brasileira já 

foram situados por nós. Entretanto, de forma sucinta, Bittencourt Filho aponta:  

Para tanto, em primeira instância e em termos muito sucintos, basta recorrer 
à formação histórica da nacionalidade: com os colonizadores chegam o 
catolicismo ibérico (reconhecidamente singular) e a magia europeia. Aqui se 
encontram com as religiões indígenas, cuja presença irá impor-se por meio 
da mestiçagem. Posteriormente, a escravidão trouxe consigo as religiões 
africanas que, sob determinadas circunstâncias, foram articuladas num vasto 
sincretismo. No século XIX, dois novos elementos foram acrescentados: o 
espiritismo europeu e alguns fragmentos do Catolicismo romanizado. 
(BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 41)87 

                                                 
86 A expressão matriz religiosa brasileira deve ser compreendida em “seu sentido lato, isto é, como algo que busca 
traduzir uma complexa interação de ideias e símbolos religiosos que se amalgamaram num decurso multissecular, 
portanto, não se trata stricto sensu de uma categoria de definição, mas, de um objeto de estudo”. (BITTENCOURT 
FILHO, 2003, p. 17) 
87 Bittencourt Filho deixa de fora as denominações do Protestantismo Histórico por entender que, desde a chegada no 
terceiro quarto do século XIX, houve uma identificação clara e evidente das práticas religiosas nativas e presentes 
neste período com o mal, o pecado e a heresia. Na perspectiva dessas missões protestantes, houve um rechaçamento 
das expressões religiosas oriundas de uma matriz religiosa brasileira. “Tal rejeição tornou-se mesmo um elemento 
constitutivo da identidade evangélica brasileira, assim como lhe enriqueceu o discurso apologético, visceralmente 
anticatólico” (BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 43) 
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 No que se refere à configuração original da matriz religiosa brasileira, Bittencourt 

Filho frisa que no século XIV, a maioria das gentes europeias era analfabeta. Inclusive, o 

tônus religioso era marcado por uma visão mágica do mundo e de ingredientes folclóricos. A 

par desse pensamento religioso, o imaginário europeu era povoado de paraísos terrestres e de 

mundos onde viviam monstros e demônios. “Assim, tão logo foi ‘descoberto’, o Brasil foi 

visto tanto como um paraíso terreal, em virtude das belezas e das riquezas naturais, como um 

lugar de sofrimentos e de expiação, em virtude dos perigos e dificuldades” (BITTENCOURT 

FILHO, 2003, p. 48). Essa perspectiva de pensamento durou, pelo menos, nos três primeiros 

séculos de existência como colônia, até serem mesclados os elementos católicos (e até 

judaicos), indígenas, negros (e até muçulmanos), constituindo-se numa espécie de “fazimento 

inacabado” original.  

Segue-se que as grandes sínteses gestadas ao longo dos primeiros séculos da 
existência do Brasil foram resultantes, em primeira instância, das relações de 
poder estabelecidas pelo regime colonial, bem como do encontro de culturas; 
pois se sabe que tal encontro, no caso, propiciado pelo colonianismo, induz 
as pessoas e os grupos envolvidos a refazerem suas respectivas identidades, 
uma vez confrontados entre si sistemas simbólicos e religiosos” 
(BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 53).  

 Alinhados ao catolicismo europeu e suas magias, à religião mítica dos indígenas e ao 

panteão das divindades africanas, no final do século XIX, o protestantismo e o espiritismo 

chegam ao Brasil, acolhidos pela sociedade intermediária. De fato, segundo Bittencourt Filho, 

a matriz religiosa brasileira estava formada como um caldo que traça com clareza o perfil da 

religiosidade dos brasileiros até os dias de hoje (BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 54).  

No arcabouço de nossos apontamentos, esperamos ter deixado claro que os encontros 

ou desencontros em perspectiva religiosa favoreceram o plasmar de uma religiosidade – não 

em termos pejorativos – que em nossa concepção se enquadra na metáfora da “bricolagem”. A 

simples percepção das narrativas aqui angariadas, evidencia certa harmonia na Terra sem 

Males. Como nos diz Darcy, Ypy-marã-iy:  

É a completa integração de seu povo. Falando uma mesma língua, oriunda 
do mesmo tronco, e cada vez mais parecidos uns com os outros, isso apesar 
da enorme variedade de gentes que havia ali antes do invasor europeu 
chegar, e dos contrastes daqueles que vieram depois. Como tanta gente tão 
variada pôde fundir-se racial, cultural e espiritualmente para criar essa 
civilização tropical e mestiça? [...] Mas não nos cansamos de admirar como 
por caminhos tão ínvios, através de tanta violência genocida, de tanto 
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terrorismo etnocida, se gerou esse povo uniforme e cheio de alegria de viver. 
(RIBEIRO, 2008, p. 56).  

E conclui, em O Povo Brasileiro:  

Somos povos novos ainda na luta para nos fazermos a nós mesmos como um 
gênero humano novo que nunca existiu antes. Tarefa muito mais difícil e 
penosa, mas também muito mais bela e desafiante. Na verdade das coisas, o 
que somos é a nova Roma. Uma Roma tardia e tropical. [...]. Estamos nos 
construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, 
mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma. Mais alegre, porque mais sofrida. 
Melhor, porque incorpora em si mais humanidades. Mais generosa, porque 
aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas e porque 
assentada na mais bela e luminosa província da Terra. (RIBEIRO, 2006, p. 
411) 

Eis o inacabamento em fazimento ou o fazimento inacabado.  
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CAPÍTULO 4: IDENTIDADE RELIGIOSA DOS BRASILEIROS 

SEGUNDO DARCY RIBEIRO: BRICOLAGEM 

 

 Este capítulo se subdividirá em três seções. A primeira buscará a partir de um 

inusitado enxerto de Darcy, presente em A Utopia Selvagem, elaborar uma discussão sobre a 

noção de identidade sob a ótica deste autor.  

Todo o caminho teórico e argumentativo até aqui evidenciado, desemboca, agora, no 

elemento perseguido e pretendido: a identidade religiosa dos brasileiros segundo o olhar de 

Darcy Ribeiro. De antemão, consideramos que essa identidade é de tessitura narrativa e 

inserida no tempo. Ademais, consideramos também que ela é a resultante das complexas 

misturas narrativas das diversas “gentes” que plasmaram a cultura e a religião no Brasil.  

Na obra de Darcy, visualizamos a confluência de diversos aspectos que se fazem, se 

desfazem e se refazem sugerindo a hermenêutica da identidade religiosa dos brasileiros 

segundo seu olhar. Assim, não podemos nos eximir do fato de que o que ocorreu e ainda 

ocorre no “Paraíso Perdido” é um processo de intercruzamento religioso, de entrechoque de 

deuses e deusas, os mais diversos e a criação desmedida de muitos outros, e que pode, em 

nosso percurso argumentativo, ser compreendido por intermédio da metáfora da bricolagem. 

De fato, as gentes organizaram suas vidas mediante as narrativas religiosas que aqui se 

estruturaram, tirando delas sua identidade igualmente religiosa. Isso logicamente se deu e se 

dá por meio de um processo casual e ideológico. Às vezes, esse procedimento ocorre 

espontaneamente; outras vezes é afunilado por este ou aquele grupo hegemônico, cabendo aos 

grupos periféricos, tão somente, a subversão religiosa.  

A segunda seção discutirá o fenômeno religioso na configuração brasileira, ampliando 

o conceito de religioso e suas elaborações na construção de mundo numa “mesa redonda” 

envolvendo o próprio Darcy com outros autores. Essa tarefa nos parece fundamental pelo fato 

de Darcy não ter elaborado um código sistemático sobre a religião dos brasileiros.  

Na terceira seção, vamos argumentar o que estamos chamando de identidade religiosa 

dos brasileiros segundo a interpretação das narrativas de Darcy. Para essa leitura, nos 

apoiaremos na metáfora da bricolagem, pois ela nos apresenta elementos que possibilitam a 

aglutinação de múltiplos sentidos em um sentido, entretanto, sem fechar sentidos. Assim, ela 
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garante sempre a noção de inacabamento ou fazimento, além de combinar, evidentemente, 

com o percurso camaleônico de Darcy. Essa metáfora – viva – ajuda a melhor compreender a 

identidade religiosa dos brasileiros, segundo Darcy a favorece a assimilação de elementos 

que enriquecem nossos posicionamentos.  

4.1. Da utopia darcyniana à noção de identidade religiosa 

Reportando-nos novamente à fábula A Utopia Selvagem, sugerimos que o conceito de 

utopia no pensamento de Darcy é uma chave de leitura importante para a hermenêutica sobre 

a religião. No capítulo intitulado: O Próspero, uma criativa intromissão do autor, cujo 

objetivo é apresentar informações complementares e decisivas para o desenvolvimento da 

fábula – pontualmente evidenciada no segundo capítulo de nosso texto – chama seus leitores a 

uma reflexão mais pautada sobre o fazimento do Brasil. O capítulo é uma espécie de ficção 

científica e foge, radicalmente, ao estilo do livro. Entretanto, apresenta múltiplas 

possibilidades interpretativas que corroboram com o nosso tema.  

Em O Próspero, Darcy afirma ter tido acesso a anotações resumidas de um espião da 

KGB, que tendo sido furtadas por um agente da CIA, caíram nas mãos de um comandante 

cubano que, patrioticamente emprestou-a a um amigo de Darcy chamado Pancho Guerra. Foi 

este que cedeu a Darcy a referida documentação (RIBEIRO, 1992, p. 147).  

As ditas anotações retratam o que seriam as Estruturas de Poder e de Gozo dos países 

da calota de baixo do planeta, incluindo-se o Brasil. Trata-se de um sistema binário de 

governo e motivação das pessoas e de administração e incremento das coisas, cuja 

singularidade está no objetivo de proporcionar a povos abundantes, mas ineptos para o 

progresso, “um máximo de felicidade pessoal compatível com um ótimo de prosperidade 

empresarial” (RIBEIRO, 1992, p. 148). O sistema binário pretende alcançar a Utopia 

Burguesa Multinacional, na qual Fé e Império se encarnam e se casam para serem gumes do 

mesmo gládio: O Imperador Impoluto e Próspero Informático. Próspero é o poder preciso e 

tutelar; é absoluto, minucioso, regular, previdente e tranquilo. Trabalha com gosto para fazer 

os cidadãos felizes, mas quer ser o único árbitro. “Supre sua segurança. Provê suas 

necessidades. Facilita seus gozos. Gestiona seus assuntos importantes. Dirige suas indústrias. 

Regula suas sucessões. Divide suas heranças” (RIBEIRO, 1992, p. 149).  
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Para concretizar os ideais utópicos, o poder supremo é simbolizado na pessoa sagrada 

do Imperador Impoluto, que é o fiador da alegria dos cidadãos. Ele está presente na vida 

cotidiana de todos, pois aparece todos os dias, às doze horas em ponto, em todas as televisões 

da Utopia. O Imperador Impoluto é o responsável simbólico pelo prazer e pelo gozo. 

(RIBEIRO, 1992, p. 149-152). Já a regência material do poder está nas mãos computacionais 

de Próspero.  

Ele é que, com atenção paternal detalhadíssima, programa a Participação 
Popular na economia e na informação e a Mobilização Popular para a 
motivação das massas através de sua incorporação e militância nos 
desportes, nos folguedos no carnaval, nos cultos e nas tertúlias artísticas e 
culturais. Para que tantos milhões de utopianos tenham garantida sua cota de 
Participação, de Mobilização e de Educação, cada pessoa, a partir de dez 
anos de idade, tem implantado no pulso esquerdo um Televisor Ecumênico 
(TVE) e um Canal Fidibeque (CF). (RIBEIRO, 1992, p. 152). 88 

Dessa forma, na mente ficcional de Darcy vai se compondo a Utopia Burguesa 

Multinacional que é, como se percebe, o coroamento da evolução humana. As pessoas vivem 

sob uma tutela que se pretende próxima a elas e efetivamente voltada a cuidar do prazer em 

todos. Como segue:  

Já na sua forma presente, lidando ainda com homens residuais, a Utopia 
Multinacional dá a humanidade, quotidianamente, o que ela nunca soube ter. 
* A diária visão esplendorosa e tranquilizadora do Chefe de Estado nuzinho 
da silva e primorosamente pintado com as cores do arco-íris. * A emoção 
diária da fezinha no Jogo dentro de um mundo estável e confiável em que a 
única coisa deixada ao acaso é a possibilidade de ganhar no bicho. * A diária 
esperança, sempre renovada, de alcançar as alegrias do Orgasmo, através de 
uma nova mutualidade matrimonial entre homens químico-eróticos e 
mulheres eternamente virginais. Isto sem falar no entretenimento televisivo 
individual e ecumênico e nas possibilidades inesgotáveis do Canal Fidibeque 
que comunica cada pessoa, pessoalmente, com seu pai Próspero. Não são 
também de desprezar as imensas alegrias coletivas da vivência orgiástica das 
festas do Mês Lunar, bem como as alegrias cívicas dos treze feriados de 
comemoração das Efemeridades das Matrizes e dos Oriundos. Não faltam 
nem mesmo as emoções profundas da religiosidade pelo culto de Iemanjá; e 
as emoções elétricas e superficiais, mas helenicamente belas, dos prélios 
esportivos. (RIBEIRO, 1992, p. 164-165).  

Na perspectiva utópica de Darcy, dois elementos ressaltam e muito nos importam 

neste trabalho: a sinalização de uma TV ecumênica e o culto a Iemanjá. Esses dois elementos, 

                                                 
88 O Televisor Ecumênico dá acesso imediato a qualquer programa, filme, livro e curso ou informe que o utopiano 
deseje ou que lhe seja receitado. O Canal Fidibeque possibilita a comunicação audiovisual direta com Próspero, seja 
para receber, seja para transmitir informações, opiniões, votos, opções, aulas, instruções e ordens. Serve, também, para 
solitários jogos orgásmicos. É um perfeito sistema leva e trás.  



 

 159 

frutos dos encontros ou desencontros nos fazimentos do Brasil, revelam um pouco da visão 

religiosa camaleônica de Darcy. Estão em concordância com o Brasil mestiço tão sonhado por 

ele. Nossa hermenêutica vê nesse direcionamento um ponto de vista que abraça as distintas 

linguagens religiosas em evidência no país que tanto amava.  

Com a conclusão de que o Brasil-Utopia pode ser o do ex-tenente Carvalhal ou, quem 

sabe, das monjas, Darcy oferece a hipótese do enésimo Brasil que devemos juntar aos já 

catalogados. (RIBEIRO, 1992, p. 166). E com essa advertência, retorna à aldeia Galibi para 

confabular sobre a figura sempre emblemática de Calibã e o possível surgimento de uma 

Nova Cristandade, oriunda da ação missionária das monjas. Isso fica evidente no seguinte 

diálogo entre Tivi e Uxa:  

– Que é que você quer? Deus os fez assim e os prefere a nós. Nós é que 
estamos aqui em busca dos filhos pródigos. Não são eles que estão querendo 
nos converter. Nós é que viemos pra cá em busca dos amados do Senhor. – É 
verdade, mas é justo? – pergunta Uxa. – Nosso lugar não seria lá do lado dos 
velhos em desespero na véspera do ano da Felicidade Senil? Eu bem disse a 
você que, em vez de vir salvar os índios, nós podíamos ficar lá, clandestinas, 
atendendo a nossos entes queridos que ingressam nos cinquenta e nove anos. 
– Esses foram planos, minha santa, planos superados. A verdade é que nós 
estamos aqui chamando esses povos felizes à cristandade. Essa gente Galibi 
sadia de corpo – até bonita – é que nós chamamos para serem as ovelhas de 
Deus. Veja só é com esta gente de cabeça limpa – ainda que cheia de 
bobagens – que nos cumpre criar a Nova Cristandade. Estes rituais selvagens 
só mostram que são povos verdes. Amanhã, maduros, se contentarão com o 
sacramento da Eucaristia. (RIBEIRO, 1992, p. 181-182). 89 

 Ao que parece, Darcy Ribeiro procura provocar os seus leitores estabelecendo a 

dualidade entre a vivacidade dos povos indígenas, a extensão da riqueza e da beleza de seu 

bom viver e as pretensas ações missionárias conversionistas que buscam anular o outro, 

fixando um novo culto iconizado no rito do sacramento eucarístico. Aqui novamente se arvora 

o conflito entre o Anticristo cristão e o Cristo pagão. Nesta linha, salientamos que nas falas 

das monjas e nos argutos comentários de Darcy, existe uma pergunta de fundo: O que é 

realmente civilizado? Seria o nosso mundo um mundo civilizado, ou o mundo Galibi é que 

ideal? Sobre a questão em pauta na fala das monjas, Darcy expressa:  

Até suponho que os socialistas verdadeiramente comunistas o que querem, 
sem saber, é um mundo como este Galibi. O que buscam há tanto tempo e 

                                                 
89 A felicidade senil é um programa de lei ficcional que visa afastar compulsoriamente os sexagenários da vida social 
por intermédio de uma dosagem de LSD, levando-os à morte. Uma alusão crítica ao processo de aposentadoria a que 
são postos os anciãos.  
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tão afanosamente – esse velho sonho ansiado de uma coisa que só faltava 
imaginar bem para possuir realmente – é nada mais, nada menos do que essa 
convivência índia num reino mecânico e computacional: civilizado. [...] Mas 
não pense o leitor que advogo o retorno à Barbárie. Longe de mim tal 
disparate. O que tenho é uma incurável nostalgia de um mundo que bem 
podia ser, mas jamais foi e que eu nem sei como seria e se soubesse não 
diria. Verso estes jogos utópicos forrado de cautela. Suspeito muito que 
reformar a sociedade – desfazendo-a, para refazê-la melhorada –, embora 
indispensável, seja um trabalho muitíssimo arriscado e complicado. Muito 
mais, certamente do que desmontar uma vaca e remontá-la, capaz de mugir 
melhor e dar bom leite. Stalin tentou e deu com os burros n’água, mas 
afiançou o socialismo, no cerco. Mao dobrou a parada de nossas esperanças 
enquanto praticou jardinagem, e vetou o mandarinato. Fidel, imprudente, 
insiste. Persistindo na loucura, acabará demonstrando que a Galíbia Martiana 
há de florir. Eu torço pra dar certo: há de dar! Há de dar! – Muito bem. 
Tomara! Secunda, lá do Céu, Nosso Senhor Jesus Cristo, que afinal entrou 
na política. (RIBEIRO, 1992, p. 188-189) 

De alguma forma, o Cristo pagão precisa vencer o Anti-Cristo cristão. Nessa 

assertiva, reside a inquietação de Darcy em relação à necessidade de beleza, de criatividade e 

de vida já presente nos agrupamentos indígenas, onde se via uma pureza estrutural similar à 

do cristianismo em suas raízes. Com a chegada da Cristandade – aliada à economia e política, 

o belo e o mítico incipientes entre os indígenas foram abafados. No fundo, Darcy aponta que 

o que estava no cerne do projeto missional dos jesuítas, ou seja, o paraíso celeste, já existia na 

vivência pagã – cristã? – dos indígenas.  

4.1.2. A questão da identidade religiosa dos brasileiros 

Paradoxalmente, reside no conflito e nessa coisa misturada, que é a religião dos 

brasileiros, elementos oriundos de uma tradição mais arcaica e novidades diversas oriundas 

dos intercruzamentos das narrativas “modernas”. Esse movimento é, no Brasil, diferente de 

tudo o que há no mundo e, portanto, muito original. O direcionamento que nos leva à 

constituição da identidade religiosa dos brasileiros é proposital. 90 

A despeito da pluralidade que se revela diante dos olhos atentos do pesquisador, 

visamos aqui uma aproximação sintética da religião dos brasileiros, a partir da metáfora da 

bricolagem. Ora, a pluralidade existente na religião em geral nasce justamente nas 

“convergências significativas, ao menos no que concerne às formas da religiosidade de uma 

                                                 
90 Nossa intenção não é analisar peculiaridades deste ou daquele grupo, o que é tarefa muito importante para a 
percepção do sagrado em todas elas, mas sim, perceber que na essência dos movimentos religiosos que ocorrem no 
Brasil existe algo que é comum a todas. Em nossa percepção, esse algo comum é a possibilidade do inacabamento – 
Ricoeur; do fazimento – Darcy, traduzidos aqui na metáfora da bricolagem.  
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parte, e a formação das identidades religiosas doutra parte” (HERVIEU-LÉGER, 1996, p. 9). 

Isso não significa que as manifestações ocorridas no interior de cada movimento religioso 

sejam similares ou iguais. Elas são inerentes a um mesmo domínio inscrito sob uma 

configuração narrativa.  

Por exemplo, no artigo intitulado Brasil de Fé, Boff traça um interessante percurso 

sobre a identidade religiosa dos brasileiros, partindo do fato de que cada sociedade celebra 

sua identidade coletiva, enquanto organização de pessoas ao longo da história. Logicamente, 

este autor considera que são muitos os fatores que contribuem para a estruturação da 

identidade, sendo que o religioso é um entre eles. Ao considerar a religião que se desenvolve 

entre os brasileiros, Boff afirma:  

O povo brasileiro é notoriamente um povo místico e religioso, um povo em 
que os princípios e ensinamentos básicos da religião, principalmente no que 
diz respeito à conduta pessoal e em relação ao próximo, penetraram 
profundamente. Nosso povo não passou pelos mestres da suspeita, do 
ceticismo, grandes filósofos do Velho Mundo que, em nome da razão, se 
indispuseram com a religião e com as tradições espirituais. (BOFF, 2001, p. 
192) 

Boff tipifica a religião de uma forma diferente, pois para os brasileiros, Deus é sempre 

uma presença recordada em frases, tais como: meu Deus! Graças a Deus! Deus te pague! 

Deus te acompanhe! Fique com Deus! Virgem Maria! “No fundo, ainda, a grande maioria das 

pessoas de nosso povo se quer e se deseja protegida por Deus!” (BOFF, 2001, p. 192). 

Considerando os encontros e desencontros que aqui ocorreram, averiguamos, então, uma 

forma religiosa que enche de magia o cotidiano. Essa magia é, por sua vez, o resultado de 

uma “bricolagem” que surge como amálgama criativo de elementos de muitas procedências 

religiosas. Ora, “o povo brasileiro não é fundamentalista e intolerante. Pelo contrário, a 

tolerância, o respeito e a valorização de todas as expressões religiosas e espirituais 

caracterizam a alma brasileira”. (BOFF, 2001, p. 192)91 Decorre dessa perspectiva a 

característica multiconfessional que abarca muitas pertenças religiosas. Nessa mesma linha, 

Helcion Ribeiro corrobora:  

O comportamento religioso marca não só a individualidade pessoal, mas a 
própria sociedade brasileira – apesar de todas as transformações de uma e 
outra. Esta religiosidade ou sentimento religioso é, por vezes, algo difuso, e 

                                                 
91Esta fala revela um tom romantizado sobre a postura dos brasileiros em relação à religião. De fato, existem 
manifestações muito positivas de aceitação a outras religiões, mas ao mesmo tempo, muitas manifestações 
preconceituosas, o que gera um amplo debate no campo das Ciências da Religião.  
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em outros momentos manifesta-se culturalmente sob determinadas formas 
ou conjuntos religiosos (religiões). De modo geral, o substrato católico 
oportuniza um “ecumenismo à brasileira”, sem criar grandes tensões e 
inclusive até reunir sob signos e palavras iguais mentalidades religiosas 
diferentes. Evidentemente, sob o olhar vigilante de “pastores” e “mestres” 
destas religiões sempre pairam uma desconfiança – de modo geral suportada, 
mas não digerida. Algumas vezes, os embates se explicitam e se agudizam: 
tal ocorre presentemente – por exemplo a partir das chamadas “igrejas 
eletrônicas” – ou como ocorreu no passado (extinção das religiões 
indígenas). Um grande e significativo número de líderes religiosos qualifica 
este país como uma nação “mística” e erigem por toda parte sinais deste 
misticismo. Vão estes desde pequenos e tradicionais símbolos (estátuas, 
cruzeiros, imagens) até “cidades santas” (Vale do Amanhecer, as “Jerusalém 
Santas” de João Maria ou de Antônio Conselheiro). (RIBEIRO, H. , 1994, p. 
59) 

Para Boff, ainda, toda essa dimensão religiosa e mística dos brasileiros pode significar 

uma importante contribuição para a globalização. Em suas próprias palavras: “Temos, então, 

essa dimensão religiosa e mística, comum ao povo brasileiro, como uma referência que 

assumida no processo de globalização como fenômeno humano, tornará seguramente mais 

irradiante e esperançador o futuro comum da Terra e da humanidade” (BOFF, 2001, p. 195). 

Se Darcy entrasse em diálogo com Boff, pelo menos neste tópico, diria na “mesa redonda”:  

O bom seria permanecermos índios, para vivermos tranquilos e felizes. 
Como isso é impossível, porque já fomos assaltados, avassalados e 
desculturados, só resta uma saída: é brigar para construir no futuro uma 
sociedade de tecnologia muito avançada, mas com gosto de viver a 
cordialidade, o respeito e a liberdade que os índios tinham. (RIBEIRO, 2000, 
p. 52) 

Hélcion Ribeiro, por sua vez, fala dos brasileiros como um povo que mistura um 

pouco de tudo, “com face mais branca, ora mais negra e ora bem misturada”. (RIBEIRO, H. , 

1994, p. 11) 

Brasileiro é tanto o da Amazônia quanto o carioca, tanto o nordestino quanto 
o mineiro ou gaúcho, tanto o descendente de europeu quanto o caboclo ou 
caipira. Mil faces, mil jeitos de ser igual no mesmo país. Ora mais lá, ora 
mais cá. De tudo um pouco. Visto isto, só poderia ser esboçada uma 
identidade não unívoca. E o rosto brasileiro surge em porções variáveis, 
plurais de etnia, economia, cultura, religião etc. (RIBEIRO, H. , 1994, p. 11) 
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Obviamente, religião é o rosto que nos interessa. Nela encontramos a possibilidade do 

povo em reagir ao real, por intermédio do jeitinho, da poesia, da música e da festa. 

(RIBEIRO, H. , 1994, p. 12)92 

Assim como podemos afirmar que um dos modos de navegação social do brasileiro é o 

famoso “jeitinho”, no que se refere ao religioso, este outro jeitinho ganha aqui a alcunha de 

metáfora da bricolagem, pois o que constitui a brasilidade é um entroncamento complexo de 

variáveis sociais, culturais, políticas, ideológicas e contingências as mais diversas.  

Encontros e desencontros, recuos e avanços, bem como processos de imbricamento, 

ocorreram, favorecendo a emancipação do ser humano no conjunto de suas estruturas gestadas 

com os olhos naquilo que se chama “laicidade”93 – que, em suma, significa o fim da 

determinação das tradições religiosas sobre a trajetória humana. Num sentido abrangente, 

significa dizer que a religião cessa de fornecer aos indivíduos e aos grupos o conjunto de 

referências, normas, valores e de símbolos. Dessa forma, a tradição religiosa não mais se 

constitui como um código global que se impõe a todas as pessoas, pelo menos não de forma 

compulsória. É o fim das imposições.  

Acrescenta-se a isso a distinção dos domínios das esferas públicas e privadas que 

geram um novo paradoxo: de um lado o Estado e o conjunto de suas regras formais. Do outro, 

o indivíduo e seu afã por liberdade. Essa discussão está no bojo de outra que aparece no 

                                                 
92 “Há uma luta pela constante e alegre libertação. Enquanto a clamorosa situação de pobreza, as crises nacionais, a 
dependência e o subdesenvolvimento, há uma certa alegria cotidiana. Já sempre um “jeitinho” de “dar a volta por 
cima”. Apesar de tudo, o povo oprimido e injustiçado do Brasil faz poesia, dança, canta e bebe. A contradição entre 
sofrimento e a poética do “povão” não é pura alienação. Fatores há que compõem numa síntese vital e surpreendente, 
capazes de desentristecer a vida, de resistir para sobreviver e até mesmo rir-se de toda desgraça”. No que se refere à 
identidade do brasileiro, Ribeiro expressa: “Resultado de três raças, condicionado pelo meio físico, cordial, pacífico, 
tolerante, altruísta, apegado ao passado europeu e português, religioso, mas sem profundidade, emotivo, mais coração 
que razão, resignado, imitador de estrangeiro, mestiço, afetivo, apegado ao maternal, machista, sensual, apático, 
patriota, saudosista, colecionador de títulos, amante de vaidades, hospitaleiro, boa-vida, malandro, conciliador, 
moreno, misto de Jeca-Tatu-Macunaíma-e-Pedro-Malasartes: todos estes perfis já serviram para qualificar o brasileiro. 
E, no entanto, sociólogos, antropologos, cientistas, pensadores e homens comuns não se sentem e casa com nenhuma 
destas qualificações. Sobre cada uma delas se poderia dizer: ‘Sim, mas... não é só isto!’”. O fato é que o povo 
brasileiro é religioso e se concebe assim. “À base deste sentimento religioso vige predominantemente um certo 
catolicismo, desde a ocupação portuguesa até hoje. Não significa isto, contudo, que o catolicismo aqui seja 
necessariamente o mesmo que a Igreja católica – enquanto instituição – concebe hoje. Um sentimento difuso é o 
substrato comum dos diversos níveis religiosos brasileiros, e é neste contexto que se entende o “Brasil como maior 
país católico do mundo”. É um povo místico o brasileiro, que não só erige altar a muitos deuses como também os 
compreende muito diferentemente. O sentimento religioso, a religiosidade e as religiões no e/ou do Brasil apresentam 
uma rica e curiosa história, contada por missionários, viajantes, sociólogos, antropologos, políticos, jornalistas e pelos 
próprios ‘católicos’”. (RIBEIRO, H. , 1994, p. 12) 
93 Entendemos que essa palavra é complexa. O Brasil se afirma como um país laico, com uma educação laica. Porém, 
tal fato não é realidade. Por exemplo, no caso das escolas num país laico, existem muitas manifestações iconográficas, 
principalmente cristãs. Há escolas públicas em que as crianças são obrigadas a rezar no início da aula e levar a mãe 
rainha para casa durante uma semana. Onde a laicidade? 
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campo da Filosofia: a separação entre sujeito e objeto, entre a consciência e o universo 

(HERVIEU-LÉGER, 1996, p. 14). Embora para muitas sociedades, principalmente na 

Europa, haja essa distinção entre religião e modernidade, de que uma coisa nada tem a ver 

com a outra, fato paradoxal é que as sociedades modernas se constituíram a partir das 

representações de mundo, oriundas do chão religioso. Diante deste quadro paradoxal, 

retomemos o ponto que nos interessa:  

As instituições religiosas continuam perdendo sua capacidade social e 
cultural de imposição e de regulação das crenças e das práticas: o número de 
seus fiéis diminui e seus fiéis “assumem ou se desligam”, não somente e 
matéria de prescrições morais mas igualmente em matéria de crenças 
oficiais. Por outro lado, esta mesma modernidade secularizada oferece, 
porque ela é a geradora da fé na utopia e na opacidade, as condições mais 
favoráveis à expansão da crença. [...]. O problema principal, para uma 
sociologia da modernidade religiosa, é de experimentar o entendimento 
conjunto do movimento para o qual a modernidade continua a minar as 
estruturas de plausibilidade de todos os sistemas religiosos e de como ela faz 
surgir, ao mesmo tempo, novas formas de crenças. (HERVIEU-LÉGER, 
1996, p. 14, tradução nossa).  

Em nossa concepção, então, eis o terreno fértil para o desenvolvimento de múltiplos 

movimentos narrativos que fazem surgir, paulatinamente, as novas formas de crenças e a 

identidade religiosa dos brasileiros.  

4.1.3. Da transmissão das identidades aos movimentos de bricolagens 

Dissemos anteriormente que alguns autores corroboram com a nossa compreensão 

hermenêutica do pensamento religioso de Darcy. Nessa esteira reflexiva, encontramos no 

trabalho de Hervieu-Léger algumas observações interessantes que nos ajudam em nossas 

argumentações. Vamos considerá-las, tão somente, com o intuito de ampliarmos nosso 

diálogo na referida “mesa redonda”. Ora, esta autora considera que a transmissão das 

identidades religiosas no contexto de disseminação de crenças é um grande desafio. Ora, tal 

transmissão visa à sobrevivência do grupo no tempo e à continuidade que não é imutabilidade. 

É só pela possibilidade de mudança que a continuidade ocorre. “Não há, nesse sentido, 

transmissão sem que haja, ao mesmo tempo, uma ‘crise de transmissão’” (HERVIEU-

LÉGER, 2005, p. 58). Acontece, porém, que essas transmissões na atualidade representam 

verdadeiras rupturas culturais que atingem, inclusive, “a identidade social, a relação com o 

mundo e as capacidades de comunicação dos indivíduos” (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 58). 
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No arcabouço dessa ruptura, todas as instituições são afetadas radicalmente – escolas, 

universidades, partidos políticos, igrejas – mas principalmente a família. O problema da 

transmissão reside em “um universo cultural onde toda proposição religiosa é confrontada a 

uma multiplicidade de ofertas simbólicas variadas” (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 60). 

Ademais, com o advento da modernidade a escolha deixada para os filhos passou a vigorar de 

forma mais contundente. Isso exige que “o homem se pense a si mesmo como individualidade 

e trabalho para conquistar sua identidade pessoal, além de toda identidade herdada ou 

prescrita” (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 60-61).  

No que concerne à construção individual e continuidade da crença, Hervieu-Léger nos 

informa que as instituições religiosas – que dependem de uma mobilização específica da 

memória coletiva – sofrem um abalo maior. Ora, quando o indivíduo crê, ele se associa à 

relação entre religião e memória existente nas sociedades tradicionais e até nas diferenciadas. 

Mas, para as sociedades modernas – cada vez menos sociedades de memória, governadas pelo 

paradigma da imediatez – a possibilidade de continuidade é remota. “As grandes escansões 

temporais que ritmavam a vida das sociedades pré-modernas se desfizeram sob a pressão de 

um presente sempre mais presente” (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 62). Daí a pergunta desta 

autora que muito nos interessa:  

O que acontece, então, com a problemática religiosa da continuidade da 
crença? Como os crentes “bricoladores”, isto é, aqueles que se apropriam de 
elementos religiosos daqui e dali, criando, a partir de suas experiências e 
expectativas pessoais, pequenos sistemas de significação que dão um sentido 
à sua existência, como podem eles ser levados a reivindicar sua inserção na 
continuidade de uma linhagem de pertença a uma crença? É imaginável, 
dizendo de outro modo, que essas crenças dispersas se organizem de modo 
religioso e, se sim, de que maneira? (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 63) 

Essas questões propostas por Hervieu-Léger nos lançam ao problema da organização 

subjetiva de um sistema simbólico por parte de um indivíduo, que acaba se impondo sobre os 

sistemas reguladores das instituições. Os “crentes modernos reivindicam seu direito de 

‘bricolar’ e, ao mesmo tempo, o de ‘escolher’ suas crenças” (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 

64). Mesmo os que guardam grande convicção de sua confissão fazem valer o direito da busca 

pessoal pela “verdade”.  
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Todos os afiliados e os não afiliados no todo da modernidade, são convidados à 

produção da relação entre a linguagem da crença à qual eles se reconhecem. 94 Entretanto, em 

nossa concepção, os “bricoladores” ainda são dependentes do sistema narrativo. Essa 

dependência é natural e surge do fato de que pessoa alguma pode criar sistemas subjetivos 

“exnihilo”. Podemos considerar aqui novamente o princípio da intersubjetividade, essencial 

para a consciência de si.  

Apesar da diferenciação entre as condições de identidade, há uma articulação entre as 

quatro dimensões, numa referência dialética, diríamos, até confusa. Essas tensões são 

baseadas, primeiro, no confronto entre a universalidade ética e a singularidade identitária da 

comunidade no seu tempo histórico – nesse caso, a regulamentação institucional procura 

manter o equilíbrio. Em segundo lugar, há a tensão entre a dimensão emocional e a dimensão 

cultural, “que permite a esta experiência instantânea ancorar-se na continuidade legitimadora 

de uma memória autorizada, ou seja, em uma tradição” (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 70).  

Embora, a princípio, a instituição regule a autonomia dos indivíduos, num segundo 

momento, estes passam a rejeitar as identidades “pré-fabricadas”, para construir, a partir de si 

mesmos um próprio caminho de identificação. Ora, decorre desse processo uma 

decomposição seguida de recomposição das experiências, provocando o fenômeno sempre 

existente na formação cultural religiosa das bricolagens. Por mais que se queira a autonomia, 

pessoa alguma consegue se desvincular completamente de suas narrativas, se recompondo e 

se combinando. Para Hervieu-Léger:  

Compreende-se, assim, que a trajetória individual não se diversifica ao 
infinito, mas pertence a lógicas que correspondem a diferentes combinações 
possíveis das dimensões da identidade religiosa, combinações que traçam, no 
próprio seio de cada tradição, uma constelação de identidades religiosas 
possíveis. Dentro de uma mesma tradição, essa diversidade pode dar lugar a 
muitos conflitos, inclusive, a partir do momento em que as instituições foram 
dispensadas de seu papel de definidoras exclusivas do perfil identitário 

                                                 
94 A análise de Hervieu-Léger permite-nos observar que os processos de identificação religiosa nas sociedades podem 
ser tipificados em quatro dimensões: a primeira é a dimensão comunitária, que representa o conjunto das marcas 
sociais e simbólicas que definem as fronteiras e a pertença a este ou àquele grupo. São basicamente marcadas por ritos 
e formalizações de definição comunitária. A segunda é a dimensão ética que tem a ver com a aceitação livre do 
indivíduo dos valores de uma tradição livre. Nessa dimensão, os valores da mensagem podem ser assimilados sem a 
necessidade de pertença à comunidade. A terceira é a dimensão cultural, que reúne elementos cognitivos, simbólicos 
e práticos de uma tradição particular. Geralmente, essa dimensão tem ver com os “bens comuns culturais” e reivindica 
raízes de tradições mais antigas, mas não se vincula a nenhum grupo religioso. A quarta é a dimensão emocional, que 
tem a ver com a experiência afetiva interligada. Está ligada também às festas religiosas que criam uma experiência 
elementar de comunhão coletiva. Neste contexto, tais dimensões estão também ligadas à “aceitação de condição de 
identidade (comunitária, éticas, culturais e emocionais) fixadas – ou ao menos delimitadas – pela instituição que se 
apresenta como sua garantia”. (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 67-68) 
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oficial no qual os fiéis supostamente deveriam reconhecer-se”. (HERVIEU-
LÉGER, 2005, p. 74) 

E finalmente, vale a advertência final desta autora: “A religiosidade das sociedades 

modernas está em movimento” (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 80). Essa advertência final 

configura também a metáfora da bricolagem. A ideia de religiosidades das sociedades 

modernas em movimento cabe, perfeitamente, a nosso ver, no processo demonstrado por 

Darcy Ribeiro. A força existente nos múltiplos fazimentos do povo brasileiro, principalmente 

no aspecto religioso – que é nosso caso em evidência – deixam-nos claro que não existem 

fechamentos herméticos, tampouco respostas absolutas, mas portas sempre abertas a 

possibilidades hermenêuticas.  

 

4.2. Ampliando o campo hermenêutico sobre a identidade religiosa em 

Darcy Ribeiro 

Como já enfatizamos, Darcy deixa-nos janelas abertas sobre possíveis abordagens 

sobre a formação – religiosa – do povo brasileiro. O percurso que trilhamos possui outras 

leituras aproximativas que ampliam nossa abordagem. Antes de atingirmos nosso objetivo 

final, que é o de apontar a identidade religiosa dos brasileiros segundo Darcy, entendemos que 

vale a pena tecer algumas considerações com vias a ampliar o campo hermenêutico em jogo.  

No artigo de Carvalho intitulado O encontro de novas e velhas religiões encontramos 

a busca por uma compreensão da religiosidade contemporânea, haja vista a grande gama de 

novas expressões que ela comporta. Há, na atualidade, uma pluralidade de opções e uma 

variedade de idiomas teóricos. Há, igualmente, um inegável olhar que prioriza as fronteiras 

institucionais e não mais os centros, o que intensifica a sensação de pluralidade. A proposta 

deste autor, em suma, é de “formular uma interpretação totalizante da situação recente da 

religiosidade no Brasil” (CARVALHO, 1994, p. 71).  

Em primeiro lugar, Carvalho nos informa sobre o papel das mídias que anunciam a 

relatividade dos movimentos religiosos. Assim, diante dos diversos grupos de tipo religioso, 

“temos que nos habituar, necessariamente, a partir de agora, a aprender a mover-nos entre o 

quantitativo e o qualitativo, entre o discreto e o espetacular, entre o real e o hiper-real, entre a 

realidade e o simulacro, entre o comum e o exótico”. (CARVALHO, 1994, p. 72) 
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Essa sensação de simultaneidade de presenças, essa coexistência de tempos 
históricos muito diferentes, que também pesa na sensação de pluralidade, 
dificulta a apreensão do fenômeno em todas as suas dimensões. Pois, além 
das espiritualidades manifestas, mutuamente comunicadas, estão as 
espiritualidades coladas, circunscritas, fechadas em si mesmas. Resumindo, 
o que entendemos agora como efervescência é essa convivência quase 
caótica entre arcaísmos e novidades, apresentações autoconscientes de 
alteridade e reproduções automáticas, quase que alienadas, dos sistemas 
religiosos tradicionais. (CARVALHO, 1994, p. 76) 

Entender os movimentos das velhas e novas tradições e tentar formar uma ideia mais 

qualitativa desse universo religioso é tarefa que causa perplexidades. Nessa mesma linha de 

raciocínio, para Sanchis, o campo religioso brasileiro “constrói-se e reconstrói-se 

constantemente nas relações entremeadas das instituições, dos grupos, quase-grupos e 

indivíduos do foro de acontecimentos” (SANCHIS, 1995, p. 81). O instituinte emerge do 

instituído, donde decorre o movimento sempre incerto do processo de bricolagem. Sanchis 

cita a advertência de Louis Dumont:  

Aquilo que, desde já, se pode ver de um lado ao outro do planeta, é uma 
mistura, variação conforme os lugares, de modos de ser novos, universais, 
que as técnicas, e também as ideias modernas, impõem ou arrastam consigo, 
com modos de ser mais antigos, particulares a uma população ou uma 
região, que sobrevivem de qualquer modo, mais ou menos vivazes, mais ou 
menos amputados ou enfraquecidos pela presença dos primeiros ou a 
combinação com eles. (DUMONT apud SANCHIS, 1995, p. 84) 

Com base nessa citação, Sanchis passa a analisar o campo religioso em seu processo 

de sempre transformação. Em nível cultural, que inclui as visões de mundo e de ethos, a 

“pluralização tende a radicar-se no ponto mais definidor das aspirações, dos desejos, das 

motivações e predisposições dos comportamentos; da memória social, da autorrepresentação, 

enfim, dos próprios grupos” (SANCHIS, 1995, p. 84).  

O ser humano na contemporaneidade tem diante de si a possibilidade de uma 

afirmação de identidade pelo encontro de um outro, numa complexa dialética entre o 

universal e uma diferença. O problema para Sanchis reside em nível do individual: “A 

absolutização do indivíduo como raiz, núcleo e origem da própria vida social, como átomo, 

legítimo de análise, enfim, como critério único da verdade salvífica” (SANCHIS, 1995, p. 

88). É a partir deste indivíduo e em torno dele – de suas necessidades, de suas aspirações, de 

suas experiências – e não mais em torno da esteira das instituições religiosas, depositárias e 

distribuidoras legítimas do acervo dos bens de salvação, que ocorrem os processos de 
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construção, desfazimento e reconstrução de ideias, convicções e práticas identitárias que não 

podem mais ser chamadas sínteses. “Bricolagem” é a categoria que está se impondo para 

descrever esta operação, ao que tudo indica, muito generalizada” (SANCHIS, 1995, p. 89). 

Mas como acontece essa bricolagem? Ora, o indivíduo constrói sua identidade religiosa se 

apropriando de elementos necessários à satisfação de suas necessidades em termos de 

comunicação e semântica religiosa. Há uma escolha em relação ao que melhor convém. Sendo 

assim, Sanchis destaca que no momento atual da civilização “a privatização do ato decisional 

radicaliza-se por causa da multiplicação dos modelos (identidades, valores, sistemas 

epistemológicos e éticos), oferecidos simultaneamente pelo fluxo das comunicações” 

(SANCHIS, 1995, p. 91).95 

De fato, há um momento na atualidade marcado pela existência de manifestações no 

campo religioso que alinha a identidade segmentada, a individualização radical e o pluralismo 

gerando quatro dimensões específicas e complementares:  

1) Existência, num mesmo espaço, de várias “religiões”, sínteses 
institucionais oferecidas ou adesão de fiéis potenciais (o que costuma 
receber o nome “mercado religioso”); 2) multiplicidade de agrupamentos no 
interior de cada uma destas instituições, em função do caráter seletivo de 
adesão de tais fiéis [...]; 3) fora das instituições – e, muitas vezes, em 
oposição a elas – existência do mesmo tipo de “comunidades”, efetivas ou 
intencionais, que permitem aos indivíduos reunir num espaço social 
minimamente definido, traços por eles livremente escolhidos a partir de 
diversas tradições de diversas instituições, de diversas “ortodoxias”, e de 
realizar nesta base uma procura experimental comum; 4) enfim – e talvez 
mais radicalmente - pluralidade, no interior de qualquer um destes 
agrupamentos, das modalidades do próprio ato, ou processo, de participação, 
que tende assimptoticamente para uma construção individual, bricolagem 
permanente considerada como provisória, em função de uma relativização, 
tanto de “verdade” do objeto de crença ou do princípio ético que dele 
decorre, quanto do caráter acabado e sintético da construção; ou ainda em 
função da índole lábil e vulnerável do gênero de engajamento proporcionado 
por uma adesão do tipo crença. (SANCHIS, 1995, p. 93) 

Devemos nos lembrar também de que esse processo de bricolagem é acelerado pela 

mídia. Na tentativa de compreender melhor o fenômeno que se define diante da interlocução 

do pesquisador, Sanchis tenta recuperar o sentido de sincretismo. Segundo ele, a identidade 

que resulta desse processo histórico é, sem dúvida, uma identidade formalmente unificada e 

organicamente construída, tanto no plano institucional quanto ao nível psicossocial 

                                                 
95 A privatização do ato decisional não se isola num extremo subjetivismo. Como temos considerado ao longo de 
nosso trabalho, o processo de intersubjetividade é fundamental e provoca um intercâmbio de atitudes, práticas e 
conceitos religiosos, tornando o fenômeno das bricolagens fascinante e extremamente complexo.  
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efetivamente vivenciado. Mas a construção mesma desta unidade não deixa de ser 

secretamente plural, neste sentido sincrético, pelo reassumir a cada etapa, da pluralidade dos 

extratos anteriores de sua definição.  

Em outro artigo, Sanchis analisa a passagem do quase singular (a religião) para o 

crescente plural (as religiões), que, para ele, se caracteriza como a transformação mais 

significativa ocorrida no campo religioso brasileiro. De fato, não há mais sentimento de 

estranheza por parte do religioso não enquadrado dentro de uma oficialidade, pois o 

pluralismo institucional é crescente, além da diversidade interna de cada movimento. Segundo 

Sanchis: “Teríamos assim nesse campo dois movimentos simultâneos: um primeiro de 

distinção, multiplicação e rupturas; um segundo de relativa homogeneização” (SANCHIS, 

1997, p. 29).  

Para Sanchis, existem dois filões mais tradicionais na diversidade religiosa dos 

brasileiros. O primeiro refere-se ao cristianismo – com evidência maior para o catolicismo – e 

o ambiente genericamente referido como “afro”, de experiências e tradições que acompanham 

os escravos como seu tesouro até hoje inalienável. Tanto em uma esfera como na outra, há 

uma inegável pluralização interna de narrativas, memória e símbolos. Por outro lado, existe 

uma certa homogeneização do campo religioso brasileiro, marcado pelo clima, até certo 

ponto, espiritualista:  

Conforme essa representação, o ser humano está envolvido por um universo 
povoado de forças, de espíritos, de influências pessoais que mantêm relações 
com os homens. Parece haver sempre um diálogo entre esses outros e a 
própria pessoa, que se constrói precisamente no processamento dessa 
relação... Orixás, para alguns, mortos, santos ou entidades para outros, 
Nossas Senhoras que aparecem e vêm conviver com os homens, anjos, 
espíritos, forças cósmicas, demônios – ou tudo isso e ao mesmo tempo – 
Espírito Santo, enfim, para pentecostais e carismáticos. A presença dessa 
terceira dimensão no mundo é em toda parte detectada. Maléfica ou 
benfazeja, ela diz respeito diretamente à existência dos homens, à sua 
inteireza corporal ou espiritual, às relações que mantêm, entre si, 
eventualmente à sua consciência ética e a seu destino espiritual. (SANCHIS, 
1997, p. 33) 

Assim, baseados nos argumentos que povoaram a nossa “mesa redonda”, podemos 

afirmar que a identidade religiosa dos brasileiros é, ao mesmo tempo, encantada e 

assombrada. O fato é que as pessoas buscam muito mais as sensações religiosas ao sentido 

objetivo da vida. Essa questão é paradoxal, pois apresenta por um lado, o primado da emoção 

sobre a razão, mas também a fuga da clausura das definições fechadas e acabadas. Sendo 
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assim, “o campo religioso é hoje, cada vez menos, o campo das religiões, pois o homem 

religioso na sua ânsia de compor um universo-para-si, sem dúvida cheio de sentido, mas de 

sentido-para-si tende a não se sujeitar às definições que as instituições lhe propõem dos 

elementos de sua própria existência” (SANCHIS, 1997, p. 35).  

Assim, o ser humano acaba “transformando o primitivo em fundamental primordial, 

reconhecendo a permanência da dimensão religiosa na história da humanidade, sempre 

articulada a outra dimensão, cada vez mais racional, ética e transcendente” (SANCHIS, 1997, 

p. 36), embora esse sistema articulado racional, ético e transcendente não prescinda da 

inerente composição da religiosidade, que é vivida sob a forma “de indecisões, de 

cruzamentos, de porosidade e pertença dupla, de contaminação mútua” (SANCHIS, 1997, p. 

37). Em nossa percepção, encontram-se nessa informação de Sanchis elementos 

circunstanciais que cabem perfeitamente na metáfora da bricolagem. O que se fez ainda está 

em fazimento. Sendo assim, podemos afirmar que “O Brasil [...] parece-me ter sido sempre 

plural. Um pluralismo de tipo peculiar, que o caráter regulador do catolicismo não conseguiu 

disfarçar” (SANCHIS, 1997, p. 38). Por exemplo:  

Sem falar de uma cristalização paradigmática: a figura do Exu, presença 
polivalente e ambígua, mantém viva a circulação misteriosa de sentido: orixá 
intermediário entre os deuses e os homens, nas tradições mais próximas à 
África, figura ambivalente na umbanda, contaminada pelo diabo católico, 
apesar de se enquadrar no mundo do bem através da purificação e do 
batismo, antes de virar de vez o demônio pentecostal, a ser neutralizado e 
expulso. Ambivalência típica de articulações e cruzamentos entre o bem e o 
mal, nunca perfeitamente associados. (SANCHIS, 1997, p. 39) 

 Em nossa concepção, há no arcabouço interpretativo de Sanchis uma sensível 

aproximação das ideias religiosas intuídas no pensamento de Darcy, pois, para ele o chão 

onde ocorreram as diversas manifestações culturais e religiosas na “Terra dos Papagaios” era, 

de fato, um chão dotado de narrativas as mais diversas. A religião que aqui se plasmou teve na 

imaginação e na criatividade duas grandes forças propulsoras.96 

A chegada de um povo aventureiro com seus rompantes diversos, o entrechoque com 

uma miríade de povos cheios de novas formas de vida, bem como a alimentação desse caudal 

por uma série de deuses outros – que agiam na vida comum das pessoas – oriundos da África, 

favoreceu ainda mais a quantidade de novidades que aqui foram plasmadas numa massa ainda 
                                                 
96 Prova disso é o grande número de fábulas e lendas presentes no arcabouço cultural brasileiro. Aqueles que tiveram a 
oportunidade de crescer no país se viram sempre envoltos em histórias, muitas delas macabras, que anunciavam 
figuras pitorescas como a mãe d’água, o saci pererê, o boi-tatá, entre outros.  
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amolecida. A possibilidade imaginativa e a criatividade de gente que queria se afirmar em 

uma nova cultura deu lugar a inúmeras historietas que, no fundo, narram os entroncamentos, 

bem como os encontros e desencontros de nosso povo.  

No imaginário, na criatividade e na inovação narrativa, reside um campo interessante 

que lança novos holofotes sobre a tarefa de se pensar a bricolagem religiosa que ocorreu no 

Brasil. De fato, o vasto e desafiante campo das religiões exige dos pesquisadores ligados aos 

arcabouços das ciências sociais e humanas, vis-à-vis, novas possibilidades interpretativas que 

busquem a compreensão do fenômeno. Darcy Ribeiro, na sua jornada pessoal pelo sentido de 

formação do povo brasileiro, encontra na expressão “fazimento” sua chave hermenêutica. 

Essa palavra excêntrica, muito presente em seus escritos, aproxima-se de expressões tais 

como “encontros” e “desencontros” que designam, por sua vez, os entroncamentos favoráveis 

e conflituosos das diversas etnias no contexto brasileiro, num processo perfeitamente cabível 

à metáfora da bricolagem.  

4.3. Uma visão da identidade religiosa dos brasileiros inspirada em Darcy 

Ribeiro 

O diálogo entre Darcy Ribeiro e o campo das Ciências da religião, a nosso ver, está 

aberto. É na teimosia, que visita os espaços das expressões religiosas de cunho mais 

populares, que reside a identidade religiosa dos brasileiros.  

Visualizar um tipo religioso a partir de um autor polissêmico como Darcy é uma tarefa 

intensa e marcada por dificuldades em relação à segurança do caminho. Sendo assim, mesmo 

ciente das dificuldades em se discutir este fenômeno que desemboca, no caso brasileiro, em 

uma espécie de entroncamento religioso atípico, temos consciência de que este tema possui 

uma carga de provisoriedade. Trata-se de um provisório concreto. Segundo Souza:  

A intensa “movimentação religiosa” que assistimos na atualidade, o 
surgimento crescente de novos movimentos religiosos, a relativização de 
compromisso do “fiel” com as instituições religiosas, o chamado processo de 
“destradicionalização religiosa”, mas também o processo de 
“retradicionalização”, e a desterritorialização do sagrado, são evidências das 
implicações modernas sobre o campo religioso e, nesse processo evidenciam 
também a sua reconfiguração. O fenômeno do trânsito religioso e a figura do 
“sujeito religioso”, além de problematizar o próprio campo religioso, trazem 
para a área das ciências sociais a necessária discussão dessa “nova 
imaginação religiosa que emerge da secularização”. (SOUZA, 1985, p. 159) 
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No despertar da nova imaginação religiosa se ampliam as proposições que absorvem 

as mutações simbólicas do campo religioso. A falta de uma aderência a este ou aquele 

movimento religioso, a transitoriedade das diversas gentes e a assimilação de elementos 

outros, oriundos de outras expressões religiosas, as mais diversas, caracterizam o que aqui 

chamamos “bricolagem” religiosa (SOUZA, 1985, p. 159). 97 

As múltiplas variáveis decorrentes desse processo de encontros e desencontros de 

religiosidades e espiritualidades são de difícil entendimento e aplicação em qualquer campo 

das ciências sociais e humanas. Sendo assim, somente pode ser metaforizado. Trata-se de um 

movimento tão complexo, e muitas vezes ilógico, que necessita de uma metáfora para ser 

previamente apreendido neste ensaio de sistematização dialética – ao estilo ricoeuriano.  

Diferentemente de países marcados pelo cartesianismo ou mesmo pela configuração 

polissêmica de deuses – como na Índia ou nos países nórdicos –, o Brasil é um país dotado de 

uma forte movimentação religiosa em torno de figuras específicas multifacetadas em 

múltiplas outras. De igual forma, o sentimento de pertença de um sujeito religioso a uma 

religião não significa que ele não esteja aberto a novas intelecções de fé ou mesmo à adoção 

de conceitos paradoxais98.  

Em nossa “mesa redonda”, Da Matta, por exemplo, ao considerar a variedade dos 

acentos religiosos entre os brasileiros ou mesmo a forma em que a sociedade brasileira se 

organiza, aponta que uma das características fundamentais do Brasil é que ele é dual, ou seja, 

faz surgir uma brasilidade – ninguendade – no meio das estruturas rígidas. Para este autor, a 

cultura exprime precisamente um estilo, um modo e um jeito de fazer as coisas. A noção de 

brasileiro é oriunda daquilo que é mesmo o brasileiro, ou seja, um amante do futebol, da 

música popular, da música samba, do carnaval, da comida misturada, dos amigos e parentes, 

dos santos e orixás, dentre outros múltiplos sentimentos. “O que faz um ser humano realizar-
                                                 
97 Com a finalidade de melhor compreender o fenômeno do trânsito religioso, Souza estabelece uma tipologia 
interessante e útil que facilita a aproximação do objeto em questão. Segundo ela, se pode falar de trânsito religioso em 
pelo menos três situações: o trânsito de pertença, o trânsito pertencente e o trânsito sem pertença. As três tipologias 
poderiam ser classificadas como “trânsito de pertença provisória”, uma vez que todas elas são indicadores da 
provisoriedade ou da “transitoriedade das relações entre o sujeito religioso e um sistema simbólico específico”. É 
importante afirmar que o sujeito religioso que se enquadra nas esferas dos referidos trânsitos é sujeito aberto às 
polissemias religiosas. De fato, a pertinente busca por “novas espiritualidades”, se torna terreno propício para a adesão 
a este ou aquele sistema religioso, mesmo que provisoriamente. “De qualquer maneira, o ser humano religioso 
contemporâneo apresenta-se como um fantástico bricoleur religioso à moda de Lévi-Strauss (1997: 32-49), realizando 
sua bricolagem a partir dos elementos escolhidos de sistemas religiosos diversos, configurando uma verdadeira 
religiosidade de escolha contínua”. (SOUZA, 1985, p. 159) 
98A assimilação de um modo de pensar calvinista por múltiplos seguimentos do protestantismo histórico é um 
exemplo. Outro exemplo refere-se ao sujeito religioso católico ou evangélico que assimila noções da doutrina espírita, 
estabelecendo boa convivência interior. Há, de fato, uma grande demanda de intrigas simbólicas.  
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se concretamente como brasileiro é a sua disponibilidade de ser assim” (DAMATTA, 1985, p. 

18). Nessa mesma lógica, afirma: “É típica de nosso sistema essa capacidade de misturar e 

acasalar coisas” (DAMATTA, 1985, p. 19).  

No que concerne ao acasalamento de coisas na esfera do religioso, Da Matta nos 

informa que todas as sociedades organizam suas vivências entre rotinas e ritos, trabalho e 

festa, corpo e alma, coisas de homens e coisas dos deuses, que podem ser iluminadas e 

percebidas por ângulos diferentes. Todo esse movimento se dá pelas cicatrizes que se formam 

na mente – de forma individual e/ou coletiva – num movimento de esquecimento e lembrança, 

dentro do que nós chamamos memória.  

De fato, tal ideia traduz, de maneira muito precisa, essa verdadeira dialética 
entre o que é lembrado com saudade como maravilhoso, formidável ou 
poético, ao lado de tudo oque foi vivido como doloroso, trágico e ruim 
(aquilo que na nossa existência entra como extraordinário, positiva ou 
negativamente valorizado), e os outros eventos que simplesmente não são 
lembrados, perdendo-se nas sombras do passado e do tempo vivido e jamais 
recuperado. Há, pois, um tempo lembrado, que vira memória e saudade; e 
um tempo simplesmente vivido, que se vai e morre na distância do passado. 
As sociedades e os grupos fazem coisas parecidas. E a memória social (isso 
que vulgarmente se chama “tradição” ou “cultura”), que é sempre feita de 
uma história com H maiúsculo, é também marcada por meio desses 
momentos que permitem alternâncias certas entre o que foi concebido e 
vivido como rotineiro e habitual e tudo o que foi concebido e vivido como 
crise, acidente ou milagre. Pois o homem é o único animal que se constrói 
pela lembrança, pela recordação e pela “saudade”, e se “desconstrói” pelo 
esquecimento e pelo modo ativo com que consegue deixar de lembrar. 
(DAMATTA, 1985, p. 67-68) 

Essa argumentação de Da Matta corrobora com a nossa temática, desde as primeiras 

linhas aqui registradas. E releva uma vez mais o importante papel da memória na organização 

de uma determinada forma de compreensão de si. É através deste movimento que abarca as 

crises, os acidentes e os milagres, que também uma respectiva sociedade cria e recria sua 

identidade religiosa e suas tradições. Sobre a religião dos brasileiros, Da Matta aponta:  

Os rituais religiosos partem de igrejas e locais sagrados, pretendendo ordenar 
o mundo de acordo com os valores que são ali articulados como os mais 
básicos. O mundo de Deus – representado pela Igreja Católica e pelas formas 
de religiosidade que a ela se referem – é um universo onde as coisas se 
ordenam de modo plenamente vertical. De cima para baixo e de baixo para 
cima. Com Deus, a Virgem Maria, os santos, os anjos, os mártires, os beatos, 
os sacerdotes e os fiéis formando uma cadeia: do altar-mor, onde essa 
verticalidade está instituída, até o adro da igreja, onde as pessoas se 
espalham, misturando o profano e o sagrado. Aqui, a ordem é 
paradoxalmente salientada e ao mesmo tempo negada, pois – conforme 
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sabemos – a Igreja declara explicitamente que seu reino não é deste mundo, 
mas de outro. E Deus, os santos e a Virgem podem interceder e agraciar com 
sua ajuda qualquer pessoa. Eles são patrocinados pelas igrejas, mas a Igreja 
(ou igrejas) não os possui nem pode controlar suas ações. Ela pode 
interpretá-los, mas suas vozes têm códigos próprios que a própria Igreja 
pode desconhecer, embora deva saber reconhecer. Desse modo, o espaço 
religioso demarca uma área onde é possível encontrar o rico e o pobre, o 
poderoso e o fraco, o sadio e o pecador, o crente fervoroso e o frequentador 
esporádico e distante. O patrocínio ou patronagem dos santos e deuses cria 
essas regiões neutras, mas hierarquicamente ordenadas, onde existe uma 
espécie de carnaval devoto ou terra de ninguém, já que todos podem 
encontrar-se com todos dentro desse espaço. (DAMATTA, 1985, p. 84-85) 

Está, portanto, presente o carnaval de encontros e desencontros, gestos e ritos, 

demonstrações de uma espécie de ascese – sacrifício e disciplina – procurando ordenar o 

momento de tempo de percepção do sagrado. Mas é na desordem proporcionada pela maior 

festa brasileira e a ordem das cerimônias cívicas e religiosas que se estabelece o surgimento 

de um modo de navegação social que oscila entre o “não pode” e o “pode”, apelidado 

“jeitinho brasileiro” ou malandragem. Para Da Matta,  

O “jeito” é um modo e um estilo de realizar. Mas que modo é esse? É lógico 
que ele indica algo importante. É, sobretudo, um modo simpático, 
desesperado ou humano de relacionar o impessoal com o pessoal; nos casos 
– ou no caso – de permitir juntar um problema pessoal (atraso, falta de 
dinheiro, ignorância das leis por falta de divulgação, confusão legal, 
ambiguidade do texto da lei, má vontade do agente da norma ou do usuário, 
injustiça da própria lei, feita para uma dada situação, mas aplicada 
universalmente etc. ) com um problema impessoal. Em geral, o jeito é um 
modo pacífico e até mesmo legítimo de resolver tais problemas, provocando 
essa junção inteiramente casuística da lei com a pessoa que a está utilizando. 
(DAMATTA, 1985, p. 101) 

Não é bem esse “jeitinho” que dá os contornos mais evidentes ao que aqui estamos 

chamando identidade religiosa dos brasileiros? Ora, os brasileiros possuem uma evidente 

relação jeitosa com o mundo concreto marcado pelos espaços das casas e da rua, bem como 

com os espaços do “outro mundo”, ou seja, os espaços religiosos. No universo do “outro 

mundo”, possui uma singular relação com os deuses e deusas que povoam o imaginário. O 

modo de comunicação com o além é formalizado e suplicante. “Feito de preces, rezas e 

discursos onde se acentuam a cândida sinceridade, a honesta súplica, a nobre humildade e, 

naturalmente, a formidável promessa de renunciar ao mundo, com suas pompas e honras” 

(DAMATTA, 1985, p. 112). Nessa mesma perspectiva:  
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Existem formas de falar com o mundo de Deus que são solitárias e outras 
que são coletivas. Coletivamente, o modo mais comum é através da cantoria, 
onde a prece faz com que se juntem todos os pedidos num só, que deve 
“subir” aos céus levado pelas harmonias das vozes que entoam. De fato, no 
nosso modo de conceber o espaço religioso, a linha vertical e hierarquizada, 
que relaciona o céu com a terra e o alto com o baixo, é algo dominante e 
crítico. O “alto”, conforme sabemos muito bem, é tudo o que é superior, tudo 
o que deve ser mais nobre e mais forte, tudo o que tem mais poder. [...]. O 
“baixo” é a terra em que vivemos: vale de lágrimas onde sofremos, 
trabalhamos e finalmente morremos. A reza, a festividade religiosa e o canto 
propiciatório coletivo são meios de se chegar até essas regiões superiores, 
ligando o aqui e o agora com o além e o infinito. (DAMATTA, 1985, p. 
112).  

No arcabouço dessas formas de falar com o “outro mundo”, estão presentes as 

oferendas e sacrifícios, que são mais fortes que o pedido verbal. Tal movimento, presente na 

Igreja Católica, plasmou primeiramente a forma religiosa brasileira juntamente com Maíra e o 

panteão de deuses africanos. Somado posteriormente ao protestantismo e ao espiritismo, bem 

como a outras tradições diversas de cunho oriental, configurou uma variação religiosa 

totalmente nova.  

A forma como se organiza a identidade religiosa dos brasileiros está no elo pessoal e 

íntimo de dada pessoa com seu Santo protetor ou entidade. Por meio de preces, promessas e 

oferendas, os brasileiros se entendem bem com suas entidades e santos. É uma forma típica de 

relação com o sagrado. Sendo assim, os santos e entidades protetoras são bem acolhidos, 

mesmo sendo de tradições religiosas completamente diferentes e até divergentes. Não à toa, 

Darcy deixou registrado em suas confissões o fato de carregar ao longo da vida a imagem 

memorial do Jesuscristinho brasileiro. Da Matta argumenta: 

O que para um norte-americano calvinista, um inglês puritano ou um francês 
católico seria sinal de superstição a até mesmo de cinismo ou ignorância, 
para nós é modo de ampliar as nossas possibilidades de proteção. É também, 
penso, um modo de enfatizar essa enorme e comovente fé que todos nós 
temos no sentido e na eternidade da vida. Assim, essas experiências 
religiosas são todas complementares entre si, nunca mutuamente 
excludentes. O que uma delas fornece em excesso, a outra nega. E o que uma 
permite, a outra proíbe. O que uma intelectualiza, a outra traduz em código 
de sensual devoção. Aqui também nós, brasileiros, buscamos o ambíguo e a 
relação entre esse mundo e o outro. O que pode parecer singular no caso 
brasileiro, então, é que cada uma dessas formas de religiosidade seja 
suplementar às outras, mantendo com elas uma relação de plena 
complementaridade. [...]. Assim, se no Natal vamos à Missa do Galo, no dia 
31 de dezembro vamos todos à praia, vestidos de branco, festejar o nosso 
orixá ou receber os bons fluídos da atmosfera de esperança que lá se forma. 
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Somos todos mentirosos? Claro que não! Somos, isso sim, profundamente 
religiosos. (DAMATTA, 1985, p. 117-119).  

Portanto, a perspectiva do que aponta Da Matta encontra-se com o arcabouço 

reflexivo de Darcy. Para este, a religião é vivenciada sob a égide da caracterização simbólica 

das duas figuras religiosas: o “Jesuscristinho” brasileiro e Iemanjá.  

 

4.3.1. Jesuscristinho e Iemanjá: ícones dos fazimentos e bricolagens darcynianos 

No decorrer de nosso trabalho, procuramos paulatinamente mostrar como a dimensão 

narrativa favoreceu o fazimento ou bricolagem da identidade religiosa dos brasileiros. Nesse 

percurso, que sinalizou também os altos e baixos dos desdobramentos religiosos que 

ocorreram no Brasil, nos deparamos com vários personagens, bem como narrativas inusitadas. 

Todas essas personagens e narrativas demonstram para nós o processo de bricolagem religiosa 

sofrido pelo povo brasileiro. Na bricolagem dos distintos e diversos universos religiosos, nos 

tornamos o Brasil religioso que somos.  

 Existem duas personificações exemplares que nos ajudam a perceber esse processo. A 

primeira delas refere-se ao Jesuscristinho brasileiro evidenciado por Darcy, mas que, de norte 

a sul desse país, aparece retratado e iconizado em formas diversas. A segunda refere-se à 

Iemanjá, que reúne no bojo de sua iconografia os elementos das diversas tradições religiosas 

que aqui se entrechocaram. Não é nosso objetivo defender nenhuma das duas representações 

religiosas populares, nem tampouco, elaborar um tratado sobre cada uma delas. Nosso 

apontamento aqui refere-se ao fato de que essas duas figuras, além de trazerem elementos 

aglutinadores e bricoladores, são também evidenciados por Darcy e dão contornos 

significativos à identidade religiosa do brasileiros segundo ele mesmo.  

 

4.3.1.1. O Jesuscristinho brasileiro 

 De norte a sul do Brasil, nos deparamos com um movimento religioso ligado 

principalmente ao veio católico-romano, que possui forte transfundo popular, iconizado na 

figura do Jesuscristinho brasileiro – para seguir aqui a “confissão” de Darcy.  

Pelo fato de termos herdado uma teologia europeizada, pouco ou quase nada foi 

produzido em forma de narrativas na América Latina sobre a imagem de Cristo. Boff, por 
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exemplo, fala de uma imagem de Cristo evidenciada pelo cristianismo liberal que, de uma 

forma ou de outra, vigorou no Brasil como uma manifestação de maturidade de consciência, 

“visando a uma nova inserção do cristianismo, dentro de uma nova sociedade” (BOFF, 

1974, p. 12). A presença desse cristianismo liberal caminha paralelamente à cristandade 

oficial, questionando-a aguerridamente. De fato, as grandes causas no Brasil sempre 

revelaram combatentes religiosos, os mais diversos, todos num movimento subversivo, e em 

muitos casos, na contramão da oficialidade do clero – Igreja – que dava as mãos ao poder 

instituído. Esses combatentes, embora cristãos, eram críticos da estrutura eclesiástica e 

membros da Maçonaria, mesmo sendo padres e frades (BOFF, 1974, p. 13).99 

 Boff considera que no desenvolvimento católico no Brasil, o Concílio Vaticano II e a 

Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino Americano em Medellin (1968) 

significaram “uma virada profunda que permitiu a vivência de um cristianismo liberal e 

revolucionário, desta vez num novo consenso entre base e cúpula” (BOFF, 1974, p. 13)100. O 

fato que nos importa é que no bojo dessa virada profunda, uma Igreja dos pobres passou a 

figurar nas ações mais expressivas das comunidades, gerando uma outra identidade e um novo 

lugar a partir do qual se faz o anúncio – o lugar do pobre e do oprimido.  

Logicamente, isso gerou um dissenso e um antagonismo de orientações, colocando de 

um lado os que querem manter a mesma ordem, e do outro, os que buscam essa nova 

identidade libertária. Para Boff, o cristianismo liberal, tal como conceituado aqui, vive hoje a 

crise dessa ruptura. “Por isso é difícil dizer algo de muito concreto e definido sobre ele. Está 

ainda em processo de gestação e de criação de um novo consenso” (BOFF, 1974, p. 14). 

Independente das considerações em relação ao movimento desse cristianismo liberal, 

importante para nós é discutir quais são as imagens de Cristo que ele evoca. Sobre esse ponto, 

Boff aponta: 

Jesus Cristo não esgota sua riqueza insondável em fórmulas eclesiásticas, 
por mais veneráveis que sejam. Isso não vale apenas para o concílio de 
Calcedônia ou de Constantinopla, mas também, para as várias cristologias 
que já vêm elaboradas no Novo Testamento. Jesus Cristo conhece uma 
parusia em cada geração. Em outras palavras, cada geração irá confrontar-se 
com o mistério de Jesus, irá, ao tentar definir Jesus, definir-se a si mesma. 

                                                 
99 O venerável e vetusto convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro foi o local escolhido para a conspiração liberal 
contra o Império, do qual resultou a República.  
100 Em nossa concepção, todo o ideal ressaltado por Boff tem a ver muito mais com a interpretação dos ventos que 
sopraram nos conclaves, do que uma participação efetiva entre a base e clero. Toda a mobilização desenvolvida pelos 
intelectuais no centro Dom Vital, oriundas do Vaticano II e inspiradas pelo filósofo francês Jacques Maritain e seu 
humanismo integral, faziam parte desse fluxo já presente na jornada liberal e utópica dos cristãos liberais.  
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Cada geração lhe dá seus nomes de honra e glória, inserindo-se, assim, 
dentro do processo cristológico iniciado ao tempo dos apóstolos. Quem é 
Jesus? Não é uma pergunta que possa ser respondida academicamente ou nas 
aulas conciliares. Mas é seguindo a Jesus, tentando viver aquilo que ele 
viveu, pelo qual lutou, foi rejeitado, torturado e crucificado é que se começa 
a compreender seu verdadeiro e profundo Mistério. (BOFF, 1974, p. 17) 

 Essa argumentação de Boff favorece em muito nossa percepção em relação ao 

Jesuscristinho brasileiro. De fato, é a partir das narrativas – orais ou escritas – sobre as 

imagens de Cristo que podemos conceber o chamado mistério da presença histórica de Jesus 

no mundo, alinhada às múltiplas confissões de fé que aqui se fizeram no entorno da própria 

vida humana.  

 Apesar de todas as visões sobre Jesus no arcabouço teológico europeu, conhecidas 

posteriormente pelos latino-americanos, as imagens de Cristo foram se modificando, de 

acordo com a envergadura sociopolítica ou institucional eclesial, no bojo de cada grupo 

emprenhado com suas lutas (BOFF, 1971)101.  

 Em outro artigo que considera as imagens de Cristo na cultura popular, Araújo afirma 

que o imaginário coletivo popular brasileiro é povoado por uma série de figurações. Dessa 

forma, as expressões religiosas, as festas, as músicas, a literatura e as artes em geral dão-nos 

uma ideia das imagens de Cristo aqui implantadas (ARAÚJO, 1974, p. 41). Para Araújo, não 

dá para fazer teologia ignorando o ambiente cultural brasileiro, não se pode desconhecer o 

contexto cultural religioso dos povos.  

 Este autor procura apresentar algumas características desse Cristo brasileiro presente 

nos ambientes religiosos, a saber, no catolicismo popular, no protestantismo popular e nas 

celebrações espíritas e afro-brasileiras. Inicia sua fala afirmando que existe uma compreensão 

popular que se desenvolve de modo relativamente independente da oficialidade. Dessa forma, 

não podemos compreender cultura sem religião e religião sem cultura no contexto de uma 

leitura da realidade do povo brasileiro.  

O fenômeno religioso no Brasil é extraordinário: o Brasil é o maior país 
católico do mundo; é também o maior país espírita do mundo, como também 

                                                 
101Este livro teve por preocupação central, por dentro de um mesmo feixe sistemático os seguintes problemas: o 
exegético-crítico, os dogmáticos da linguagem tradicional, o hermenêutico e, finalmente, a antropologia fundamental. 
Todas essas perspectivas são no contexto do humano, compreendido em sua forma transcendental e não categorial. 
Nessa linha de reflexão, a temática da libertação, da passagem para um novo tempo, numa perspectiva utópica, se 
evidencia. Enfim, Jesus passa a ser uma espécie de homem escatológico que revela a presença do Reino de Deus no 
arcabouço do velho mundo. Ao final, para Boff, o importante é ver e acolher o mistério de Cristo em todas as imagens 
e para além delas.  
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é o que tem a maior expressão numérica de cultos pentecostais; é o país 
latino que tem a maior igreja evangélica, é, ainda, o País que já produziu 
uma grande religião sincrética, a Umbanda, fruto da experiência popular de 
quatro séculos de mistura religiosa. (ARAÚJO, 1974, p. 43) 

De fato, há uma especificidade quando se trata de falar da religião que se desenvolve 

no Brasil e do potencial memorial-simbólico-narrativo da religião do povo brasileiro. Na 

sequência do seu texto, Araújo apresenta cinco imagens do que ele chama: O Cristo 

brasileiro.102 Araújo não conclui seu texto, mas oferece a nós a possibilidade de visualizar 

imagens diferentes do mistério, para usar aqui a expressão utilizada por Boff.  

Nessa mesma linha de uma percepção do Cristo popular, Lepargneur nos informa que 

a ausência de uma imagem mais efetiva de Cristo se deve ao fato de que a única coisa que o 

Brasil recebeu dos portugueses foi a sua religião de cunho popular. Além disso, havia poucos 

clérigos para muita gente que aqui já estava e chegava. Assim, as doutrinas aqui partilhadas 

não esclareceram sobre a pessoa e obra de Cristo. A esse fator, aglutina-se o sincretismo, com 

                                                 
102O Cristo morto:essa é uma imagem marcante para o povo brasileiro. Para Araújo, a divulgação dessa imagem 
recebeu a contribuição do uso bem difundido do crucifixo. O uso exagerado dessa iconografia marcou o imaginário do 
povo, deixando uma imagem de um Cristo morto, impossibilitado de reagir frente as forças do mal, gerando um 
fatalismo. Outro aspecto se assenta nas procissões do Senhor morto, realizadas na Semana Santa em todo o Brasil, 
principalmente no interior. “Os passos da via crucis nas paredes das igrejas, as cerimônias religiosas da Semana Santa, 
as estampas e quadros de arte religiosa, sempre dando mais ênfase à morte e aos sofrimentos de Cristo do que à sua 
vitória na ressurreição, lançaram, na mente do povo mais humilde, a ideia de que o seu Cristianismo era mais da Sexta-
feira da Paixão do que do Domingo de Ressurreição”. O Cristo distante: Muitas das imagens de Cristo são erigidas no 
alto dos altares e no cume dos montes – Cristo redentor no Rio de Janeiro. Dessaforma, se instala na mente popular a 
ideia de um distanciamento de Cristo e uma aproximação aos santos de devoção. “Assim, as várias Nossas Senhoras, 
como a de Nazaré, Aparecida e Conceição e outras tiveram a preferência do povo. Outros que não foram reconhecidos 
pela Igreja Católica como santos, receberam toda a atenção do povo. Dom Sebastião foi cultuado como um “deus” por 
muitas gerações, até o começo deste século. O Padre Cícero Batista, de Juazeiro, tem um capítulo à parte na devoção 
popular até hoje. Antônio Conselheiro foi considerado pelo povo como o próprio Espírito Santo. Agora é o Frei 
Damião. São esses líderes considerados “santos” e até como deus. Diz o poeta a respeito do padre Cícero: ‘Será no 
Horto encantado dia de festa e de luz, meu padrinho está lá com seus olhinhos azuis todo vestido de branco, fazendo a 
vez de Jesus’. (Juazeiro está chamando todos os romeiros). ” O distanciamento de Cristo favorece o surgimento de 
múltiplas outras imagens, principalmente as imagens femininas. O Cristo sem poder: Na cultura brasileira, os grandes 
poderes são atribuídos às figuras carismáticas e aos santos e não ao Cristo. No Auto da Compadecida de Ariano 
Suassuna, essa ideia fica evidente. A decisão é da mãe de Jesus, a Virgem Maria. O Cristo que não inspira 
respeito:Araújo faz questão de ressaltar que as imagens de Cristo são menos respeitadas que as imagens dos santos, 
em geral. Assim expressa: “A figura de Cristo é usada não só em casas de família ou em repartições públicas, mas em 
bares, casas de jogo e bordéis. E alguns lupanares do Nordeste, há um crucifixo dependurado na cabeceira das camas 
ou nas paredes dos quartos”. Em outro trecho ele assim afirma: “Em muitos bares e oficinas de caminhões do nordeste, 
a figura de Cristo pregado na cruz está no meio das figuras de mulheres nuas que enfeitam as paredes”. Em tudo isso, 
na concepção de Araújo, há uma falta de respeito. O Cristo Docético:Araújo chama de Cristo docético a deformação 
do viés humano de Jesus Cristo. Trata-se de um Cristo desencarnado. No catolicismo, o Cristo é uma figura pálida e 
efeminada; na Umbanda, ele é substituído pelos Orixás; No Espiritismo, ele é espírito de luz, desencarnado; no 
Protestantismo, a dicotomia entre espiritual e material foi mantida. “Nos catecismos, nos hinos, nos livros e nas 
pregações, encontramos a figura do Cristo desencarnado. É a figura do ‘Doce Rabi da Galiléia’, meio homem, meio 
anjo, e não o Cristo de carne e osso que vemos no Evangelho”.  
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elementos da fé sendo frequentemente envolvidos em apresentações de teor folclórico. 

(LEPARGNEUR, 1974, p. 58).  

Para a festa de São Gonçalo, na Bahia do século XVIII, o colonizador 
português trouxe não só elementos cristãos mas até elementos pagãos no seu 
cristianismo lírico, festivo, de procissões alegres com figuras de Baco, Nossa 
Senhora fugindo para o Egito, Mercúrio, Apolo, o Menino-Deus, os doze 
apóstolos, sátiros, ninfas, anjos, patriarcas, reis e imperadores dos ofícios; e 
só no fim o Santíssimo Sacramento. O supremo orixá iorubano, Olorum ou 
Zaniapombo, confunde-se com Jesus e Oxalá, pai dos orixás, é o Senhor do 
Bonfim ( na Bahia) e o Senhor dos Passos (no Recife). O Natal constitui, no 
Brasil, um grande ciclo folclórico (de 24 de dezembro até 6 de janeiro, festa 
dos Reis) com representações de grupos e danças: Marujada, Fandango, 
Barca, Ternos de Reis, Reisados. [...]. O mais tipicamente brasileiro dos 
espetáculos nordestinos [...], o bumba-meu-boi, associa-se às representações 
que, desde a Idade Média, são dadas por ocasião desta festa da Igreja. [...] O 
pastoril era, a princípio a representação do drama hierático do Nascimento 
de Jesus Cristo, com bailados e cantos próprios. (LEPARGNEUR, 1974, p. 
60).  

Portanto, para se entender as imagens do Cristo do Povo, são necessárias 

aproximações e recuos. Embora Lepargneur se determine por uma concepção de defesa 

teológica conveniente visando corrigir as imagens que o povo tem de Cristo, a força 

expressiva desse movimento cultural e religioso é uma beleza contraditória de nossa cultura.  

Para Maraschin, existe, de fato, uma presença religiosa e imagens de Cristo na música 

popular brasileira e o catolicismo popular brasileiro criou no povo um sentimento de 

dependência dos poderes mágicos e celestes. O deslumbramento decorrente favoreceu o 

desenvolvimento de rituais coloridos e ritmados nos cultos de Umbanda. De igual modo, os 

temários religiosos passaram a figurar as canções populares e as marchinhas de Carnaval. Por 

sua vez, a presença de Cristo na MPB é um fenômeno pós-Concílio Vaticano II. Ao lado dos 

movimentos norte-americanos, aparece no final da década de 60, no Brasil, uma espécie de 

redescoberta da pessoa de Jesus Cristo (MARASCHIN, 1974, p. 100)103 

Essa repercussão nos EUA fez frutificar no Brasil a canção de Roberto Carlos, Jesus 

Cristo, eu estou aqui, que, em suma, é uma afirmação de fé em face dos problemas do mundo 

e da existência. Segundo Maraschin, múltiplas canções populares vão apenas apontar 
                                                 
103 Importa ainda salientar que para Maraschin, essa redescoberta de Jesus Cristo talvez seria decorrente de múltiplos 
fatores. E suas palavras: “Teriam sido as igrejas protestantes norte americanas as responsáveis pelo acontecimento? 
Teriam sido os hippies? Ou o seu subproduto, o Jesus People? Teria sido apenas um truque para salvar o teatro da 
Broadway? O fato é que a ópera rock, Jesus Cristo Superstar, também filmada, não pode ser contida nos Estados 
Unidos espalhando-se pelo mundo inteiro, em espetáculos que pretenderam superar a própria montagem original. O 
Superstar foi seguido pelo Godspell, uma tentativa de popularizar o Evangelho de São Mateus através da música 
jovem”.  
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características de um Jesus devocional. Somente na música Procissão de Gilberto Gil, a 

dimensão social será, pela primeira vez, evidenciada. Jesus é apresentado como aquele que 

promete ao homem uma vida nova.  

Independente das múltiplas visões, importa afirmar que para o brasileiro, Jesus Cristo 

é alguém próximo. Inclusive, Darcy cultuava esse Jesuscristinho brasileiro de rosto popular. 

Para ele, a manhã de Natal era um momento especial, principalmente pela oportunidade de 

abrir presentes. Sua alegria era extremada e se abrilhantava, ainda mais, quando da 

desmontagem do presépio. A retirada das figuras era litúrgica. É sobre esse culto familiar que 

Darcy expressa com igual vigor:  

Esse culto se fixou tanto para mim que nunca deixei de simular um presépio 
onde quer que estivesse, por minha vida inteira. Mesmo quando era ateu 
professo, antes de ser como agora, tão-somente à-toa, queria imagens para 
armar meu Natal. Carreguei comigo um Jesus Cristinho nascente, por onde 
andei neste mundo. (RIBEIRO, 1997, p. 57) 

Darcy fala do Jesuscristinho tendo como referência a fé pueril da sua infância. Mas 

existe um outro elemento interessante que se estabelece justamente na alcunha dessa 

experiência de fé: a esperança pulsante sempre em voga, querendo romper no presente das 

gentes no refazimento da vida.  

4.3.1.2. Iemanjá brasileira 

A tradição africana e sua força narrativa trouxeram para o Brasil entidades de diversas 

etnias, uma gama das quais cultuava as grandes mães de origem. Daí que nossa teologia 

brasileira é, inegavelmente, marcada pelo imaginário feminino. Não à toa, a “padroeira” do 

Brasil é Nossa Senhora de Aparecida.104 

                                                 
104 Cf. http: //www. portalvale. com. br/cidades/aparecida/historiadeaparecida. php. A narrativa em torno da Padroeira 
do Brasil tem seu início em 1717. O Conde de Assumar – Dom Pedro de Almeida e Portugal, governador de São 
Paulo e Minas Gerais – iria passar pela vila de Guarantinguetá, em viagem à Vila Rica, atual Ouro Preto. Os 
pescadores de cada região deveriam pescar o máximo possível para o banquete que saudaria o ilustre. Outra 
quantidade de peixes seria salgada para a alimentação da corte na viagem. Os pescadores queriam revelar ao 
governador as potencialidades e, mesmo não sendo boa época para a pesca, se uniram. Domingos Garcia, João Alves e 
Filipe Pedroso jogaram a rede várias vezes sem sucesso. Numa última tentativa, João Alves, ao puxar a rede, sentiu um 
peso diferente nas malhas. Era uma imagem sem cabeça, com anjos esculpidos ao redor. Lançou novamente a rede e 
veio à tona a cabeça. Após reunir o corpo e a imagem de Nossa Senhora da Conceição, os peixes surgiram em grande 
quantidade. Durante 15 anos, a imagem foi protegida por Filipe Pedroso e sua famíliam mas o lugar ficou pequeno 
para os adoradores. Em 1734, o vigário de Guaratinguetá, autorizado pelo bispo do Rio de Janeiro, construiu a Capela 
do Morro dos Coqueiros, inaugurada em 26 de junho de 1745. Com a proclamação de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida como rainha do Brasil e Padroeira Oficial por determinação do Papa Pio XI em 1929, surgiu a necessidade 
de construção de um templo maior – o Santuário Nacional, o maior do mundo (1959-1984).  

http://www.portalvale.com.br/cidades/aparecida/historiadeaparecida.php
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Mas o caso mais curioso e que exemplifica a nossa metáfora da bricolagem refere-se à 

figura imagética de Iemanjá. Ora, Iemanjá é um orixá feminino ligado às religiões do 

Candomblé e também Umbanda. A origem do seu nome está ligada a expressão Iorubá Yèyé 

Omo ejá, que significa: “Mãe cujos filhos são como peixes”. Essa divindade é originalmente 

cultuada na África pelo povo ègbá, assentado entre as cidades de Ifá e Ibadan. Mediante o 

processo de guerras, conflitos e dominações de outros povos da cultura Iorubá, o culto a 

Iemanjá acabou sendo levado para a região de Abeocutá e demais povoações ao longo do rio 

Ogum, sendo Iemanjá então a ele associada e cultuada por quase todo o povo Iorubá. Segundo 

Vallado:  

Iemanjá está associada aos rios e suas desembocaduras, à fertilidade das 
mulheres, à maternidade e principalmente ao processo de criação do mundo 
e da continuidade da vida. seu culto original a associa ao plantio e colheita 
dos inhames e coleta dos peixes, donde seu nome Yemoja (Yeyem Omo 
Eja), Mãe-dos-filhos-peixes, divindade regente da pesca. (VALLADO, 2008, 
p. 25) 

Sua representação imagética está ligada às figuras míticas da Vênus de Milo. Iemanjá 

era corpulenta e tinha os seios fartos apoiados nas mãos. Na sua cabeça havia uma tigela para 

a colocação de bens considerados sagrados, como os otás (pedras sagradas), que após os 

sacrifícios propiciatórios, são portadores de sua força sagrada, o seu axé (asé).105 É 

interessante notar que Iemanjá encontra-se no mito da criação, conforme a narrativa Iorubá.  

Olodumaré-Olofim vivia só no infinito, cercado apenas de fogo, chamas e 
vapores, onde quase nem podia caminhar. Cansado desse seu universo 
tenebroso, cansado de não ter com quem falar, cansado de não ter com quem 
brigar, decidiu pôr fim àquela situação. Libertou as suas forças e a violência 
delas fez jorrar uma tormenta de águas. As águas debateram-se com rochas 
que nasciam e abriram no chão profundas e grandes cavidades. A água 
encheu as fendas ocas, fazendo-se mares e oceanos, em cujas profundezas 
Olocum foi habitar. Do que sobrou da inundação se fez a terra. Na superfície 
do mar, junto à terra, ali tomou seu reino Iemanjá, com suas algas e estrelas-
do-mar, peixes, corais, conchas, madrepérolas. Ali nasceu Iemanjá em prata 
e azul, coroada pelo arco-íris Oxumarê. Olodumare e Iemanjá, a mãe dos 
orixás, dominaram o fogo no fundo da Terra e o entregaram ao poder de 
Aganju, o mestre dos vulcões, por onde ainda respira o fogo aprisionado. O 
fogo que se consumia na superfície do mundo eles apagaram e, com suas 
cinzas, Orixá Ocê fertilizou os campos, propiciando o nascimento de ervas, 
frutos, árvores, bosques, florestas, que foram dados aos cuidados de Ossaim. 
Nos lugares onde as cinzas foram escassas, nasceram os pântanos e nos 

                                                 
105 Axé pode ser entendida como a energia vital, a potência de vida existente em cada ser vivo, para que num 
movimento de circularidade, esta energia se mova, se renove, se mova, se expanda, transcenda e não hierarquize as as 
diferenças reconhecidas na corporeidade do visível e do invisível. Conf. : http://www. acordacultura. org. 
br/sites/default/files/kit/MODOSBRINCAR-WEB-CORRIGIDA. pdf.  

http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/kit/MODOSBRINCAR-WEB-CORRIGIDA.%20pdf
http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/kit/MODOSBRINCAR-WEB-CORRIGIDA.%20pdf
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pântanos, a peste, que foi doada pela mãe dos orixás ao filho Omulu. 
Iemanjá encantou-se com a Terra e a enfeitou com rios, cascatas e lagoas. 
Assim surgiu Oxum, dona das águas doces. Quando tudo estava feito e cada 
natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Iemanjá, Obatalá, 
respondendo diretamente às ordens de Olorum, criou o ser humano. E o ser 
humano povoou a Terra. E os orixás pelos humanos foram celebrados. 
(PRANDI, 2007, p. 380-381) 

Na mesma linha, Vallado sinaliza:  

Iemanjá é por isso sempre pensada como figura etérea e de suprema bondade 
e sabedoria. Suas ações contraditórias mostram também, como no 
candomblé, diferentemente da visão cristã, que o comportamento das 
divindades é muito semelhante ao dos homens, não existindo do candomblé 
a distância intransponível que separa o mundo dos homens do mundo dos 
orixás. (VALLADO, 2008, p. 32) 

No processo de bricolagem brasileira, Iemanjá recebe muitos outros nomes: 

Dandalunda, Inaé, Ísis, Janaína, Marabô, Maria, Mucunã, Princesa de Aiocá, Rainha do mar, 

Sereia. Nas tradições populares, ela é a “padroeira” dos pescadores. É ela quem decide o 

destino dos que se aventuram no oceano. Em alguns círculos, ela é também considerada a 

Afrodite brasileira, a deusa do amor, a quem os apaixonados em desafetos recorrem na busca 

de soluções.  

Mas onde ocorre a bricolagem? Ora, em primeiro lugar, a transmutação de Iemanjá 

ocorre na relação com as narrativas dos marinheiros europeus sobre as sereias oriundas do 

paganismo. Em segundo lugar, ocorre no encontro com a Nossa Senhora presente no 

catolicismo popular, bem como na mãe-d’água ameríndia. No Brasil, Iemanjá perdeu o rio e 

ganhou o mar. Perdeu também suas características de mulher guerreira e amante ardorosa.  

Como figura marinha, Iemanjá desempenha duplo papel. De um lado ela é a 
mãe que propicia a pesca abundante, que controla o movimento das águas, 
ondas e marés – da qual depende a vida do pescador. De outro, ela é a sereia 
sedutora, sexy, que atrai o pescador, o ama, o mata ou o deixa morrer nas 
profundezas do mar para onde o leva e o prende para amá-lo. (VALLADO, 
2008, p. 36-37).  

A figura cresceu no Brasil e suas festas são celebradas de acordo com o calendário 

católico. Seu papel é reforçado pela Umbanda que surgiu nos anos 30 no Rio de Janeiro. E 

seus traços físicos africanos assumiram perspectivas europeias.  

Ela agora é branca, de longos cabelos negros e lisos, usa um vestido de 
mangas largas, trazendo na cabeça um diadema em forma de estrela. Ela é 
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Stella Maris, como é Nossa Senhora. Embora ela seja a grande mãe da 
umbanda, ao lado do grande pai que é Oxalá, seu papel cotidiano umbandista 
é bastante reduzido. Ela assume a chefia de falanges de “espíritos de luz”, 
comandando espíritos de caboclos e iaras que, muitas vezes, recebem nomes 
alusivos a tal aspecto, como exemplo: Caboclo do Mar, Caboclo Estrela do 
Mar, Janaína, Caboclo Iara etc. (VALLADO, 2008, p. 38-39) 

Iemanjá é a orixá mais popular do Brasil. Nas tradições de festas na praia, costuma-se 

apresentar oferendas a ela. Dentre os diversos tipos de oferendas, encontram-se flores, 

bijuterias, perfumes, sabonetes, espelhos e alguns tipos de comida. De alguma forma, Iemanjá 

corresponde também a Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora das Candeias, Nossa 

Senhora da Piedade e à Virgem Maria. A festa de Rio Vermelho, de 2 de fevereiro, em 

Salvador, é a mais antiga documentada, referida por Nina Rodrigues em 1896.  

Devido sobretudo à expansão da umbanda, as festas de Iemanjá nas praias 
hoje acontecem ao longo de toda a costa brasileira, assim como em cidades 
litorâneas do Uruguai e Argentina. Nestas cidades vamos encontrar alguma 
estátua de Iemanjá erguida por iniciativa de federações de umbanda e 
candomblé e/ou do poder público municipal. Há estátuas que seguem a 
forma de Iemanjá-Sereia, como aquelas encontradas em diversos pontos de 
Salvador, ou a Iemanjá da umbanda: a mulher branca, de longos cabelos 
lisos e roupa azul. Mesmo quando não há mar por perto, a festa de Iemanjá 
pode ser celebrada, com estátua e tudo, como ocorre em Brasília junto ao 
lago Paranoá. (VALLADO, 2008, p. 166) 

Além das festas regionais, uma grande celebração popular ocorre à beira-mar por 

ocasião da passagem de ano, no dia 31 de dezembro. Juntam-se nessa celebração, muito 

divulgada pela mídia, milhares de pessoas oriundas de diversas regiões do Brasil que, vestidas 

de branco, apresentam suas oferendas – perfumes, espelhos, comida, champanhe, rosas etc. – 

a Iemanjá e saltam as ondas pedindo amor e prosperidade familiar. Geralmente acompanhada 

de uma demorada queima de fogos, a celebração se confunde com o próprio ritual de 

passagem de ano.  

Um fato curioso é que tanto na umbanda quanto no candomblé, Iemanjá rege a 

consciência humana e não existe acento sobre a questão da maternidade, como nas narrativas 

iorubás. Esse aspecto marca no imaginário popular uma sensível diferença entre Iemanjá e 

Maria como mãe. Tirando-se este aspecto da maternidade, todas as outras comparações são 

possíveis. É claro que essa aproximação de Iemanjá com Maria recebe muitas críticas dos 

círculos mais ortodoxos da Igreja Católica.  
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Mas o fato mais abrangente é que nessa devoção abrangente, Iemanjá é tida 
como responsável também por nosso destino e nossa felicidade, daí o 
imperativo de agradá-la. Faz-se oferendas à “santa das águas” tal como se 
fazia (e ainda se faz) aos santos no catolicismo tradicional popular. A 
oferenda de flores e artefatos ao mar é traço marcante do sincretismo 
religioso brasileiro. (VALLADO, 2008, p. 203) 

 A representação de Iemanjá possui um apelo popular muito forte, fazendo parte da 

devoção bricolada de muitos brasileiros. Uma oração disponível na internet assim reza:  

Doce, meiga e querida Mãe Iemanjá. Vós permitistes que no seio de vossa 
morada se formassem as primitivas formas de vida, que foram o berço de 
toda a criação, de toda a natureza e de toda a humanidade. (...) Que as 
flores e oferendas que depositamos em vosso tapete sagrado, sejam por vós 
aceitas e quando entrarmos nas águas para vos ofertá-las, sejam as ondas 
do mar portadoras de vossos fluídos divinos. Fazei, Senhora Rainha das 
Águas, com que a espuma das ondas em sua alvura imaculada traga-nos a 
presença de Oxalá, limpe nossos corações de todas as maldades e 
malquerenças. (...) Que a primeira onda a nos tocar afaste de nossas mentes 
todos os eventuais desejos de vingança; que a segunda lave nossos 
corações e nosso espírito, para que não nos atinjam as infâmias e 
malquerenças de nossos desafetos; que a terceira onda afaste a vaidade de 
nossos corações; que a quarta lave nosso corpo de todos os males e 
doenças físicas para que, sadios, possamos prosseguir; que a quinta onda 
afaste de nossa mente a ganância e a cobiça; que a sexta onda venha 
carregada de flores e que nosso maior desejo seja o cultivar o amor 
fraternal entre todos os homens; e que ao passar a sétima onda, nós, puros e 
limpos de mente, corpo e alma, possamos ver, ainda que apenas por alguns 
segundos, o esplendor de vossa radiosa imagem. É o que humildemente 
vos suplicam os filhos da Umbanda.106 

A cultura brasileira também se vê impregnada pelas músicas que relacionam Iemanjá 

com a vida. É o caso, por exemplo, de Canto de Iemanjá de Vinícius de Moraes107; Iemanjá, 

Desperta, de Martinho da Vila108.  

                                                 
106Disponível em: http: //www. portalangels. com/oracoes/oracoes-afro-brasileiras/oracao-a-iemanja-contra-todos-os-
males. html. Acessado em 07 de março de 2013.  
107“Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá é dona Janaína que vem/Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá é muita tristeza que vem/Vem do 
luar no céu/ Vem do luar/ No mar coberto de flor, meu bem/ De Iemanjá/ De Iemanjá a cantar o amor/ E a se mirar/ Na 
lua triste no céu, meu bem/ Triste no mar/ Se você quiser amar/ Se você quiser amor/ Vem comigo a Salvador/ Para 
ouvir Iemanjá/ A cantar, na maré que vai/ E na maré que vem/ Do fim, mais do fim, do mar/ Bem mais além/ Bem 
mais além/ Do que o fim do mar/ Bem mais além.  
108 Desperta do seu dique num mar de amor/ E toma conta do seu povo sofredor/ Que oriundo das grandes nações do 
além-mar/ Trouxeram tanta crendice pra cá/ Trouxeram a cultura popular/ Eu sei que você mora na Bahia/ Mas cuida 
desse Rio de Janeiro/ Que tem gente colorida/ Se exibindo pro turista/ Gente que mesmo sofrida/ cai no samba a noite 
inteira/ Você conhece a mentalidade brasileira/ Iemanjá! Iemanjá/ Já mandei preparar o saveiro/ Pra no dia dois de 
fevereiro/ Lhe mandar presentes/ Também muitas flores/ Além de perfumes/ Com muitos adores/ E vai ter batuque pra 
lhe cultuar/ Iemanjá! Iemanjá.  
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Outros exemplos são Iemanjá de Teixeirinha109 e Iemanjá, Rainha do Mar de Maria 

Betânia110. Essas canções demonstram, entre outras, como há uma inusitada bricolagem entre 

a Iemanjá branca dos movimentos afros e a Aparecida negra do catolicismo romano.  

O povo brasileiro, devoto religioso de tantos santos e santas cristãs, orixás e 
voduns e tantos outros guias e mestres, em muito já se acostumou a ver 
instaurar-se em seu território várias concepções religiosas. Há, nessas 
religiões várias sentimentos que refletem uma comoção social, apoiados 
numa devoção que sugere a busca e ao apego ao divino. Iemanjá já [...], sem 
dúvida nenhuma promove um fenômeno religioso-social que comove o povo 
comum de nosso país. Iemanjá é conhecida por todos, é cantada e festejada. 
Até mesmo os seguidores de outras religiões falam de seus poderes e 
domínios. Suas festas são mostradas nas revistas, nos jornais, na televisão. 
Iemanjá é brasileira e é africana. É a grande mãe africana do Brasil. 
(VALLADO, 2008, p. 226).  

Em nossa concepção, e aqui vamos abusar um pouco da perspectiva hermenêutica, as 

“confissões de fé” presentes no pensamento de Darcy não são pura ironia, mas sim, 

contraposições específicas que nascem da sempre viva postura de fuga dos dogmas 

estruturados e das sistematizações sem cheiro de gente. Suas confissões são um 

posicionamento contrário às conjugações sociais opressoras ou oprimidas, para usar aqui 

categorias conhecidas que tentam perceber as configurações cristológicas na América Latina.  

De fato, há no pensamento de Darcy a perspectiva horizontal e imanente que só 

consegue perceber algo ou alguma coisa a partir da dimensão de desvelo e cuidado de um 

com os outros, do si com outro diante das limitações e fraquezas mútuas. Por exemplo, na 

figuração do Jesuscristinho, as simbologias da docilidade e delicadeza se aliam a um tom 

profético, sincero e autêntico, que aponta para uma ética que percebe o outro, pobre e 
                                                 
109 Fui pra beira do mar/ Esperar Iemanjá chegar/ Dois de fevereiro/ São Jorge guerreiro/ Chegou lá primeiro/ Pra me 
perguntar/ -"O que tu queres aqui zim/fio"?/ Sim, meu protetor/ O meu povo tem dor/ Vim pedir com amor/ Pra 
Iemanjá nos salvar/ Foi por isso que eu vim/ Para a beira do mar/ Esperar Iemanjá chegar/ Como sofre meu povo/ 
Senhora do céu/ São jogados ao léu a reivindicar/ Ninguém nos compreende/ Ninguém nos atente/ Ninguém se 
arrepende/ A nos castigar/ Foi por isso que eu vim/ Para a beira do mar/ Esperar Iemanjá chegar/ Fui pra beira do mar/ 
Esperar Iemanjá chegar/ Entre um raio de luz/ Ergueu-se uma cruz/ Era a mãe de Jesus/ A se aproximar/ Uma flor uma 
renda/ Foi minha oferenda/ E a minha encomenda/ Eu pedi a chorar/ Foi por isso que eu vim/ Para a beira do mar/  
Esperar Iemanjá chegar/ Quero paz aos humildes/ Saúde e mais pão/ Eles têm devoção/ Vim por eles rezar/ Salve a 
juventude/ Enfermos saúde/ Iemanjá nos ajude/ A viver e amar/ Foi por isso que eu vim/ Para a beira do mar/ Esperar 
Iemanjá chegar.  
110 Quanto nome tem a Rainha do Mar?/ Quanto nome tem a Rainha do Mar?/ Dandalunda, Janaína, / Marabô, 
Princesa de Aiocá, / Inaê, Sereia, Mucunã, /Maria, Dona Iemanjá. / Onde ela vive?/ Onde ela mora?/ Nas águas, / Na 
loca de pedra, / Num palácio encantado, / No fundo do mar. / O que ela gosta?/O que ela adora?/ Perfume, / Flor, 
espelho e pente/ Toda sorte de presente/ Pra ela se enfeitar. / Como se saúda a Rainha do Mar?/ Como se saúda a 
Rainha do Mar?/ Alodê, Odofiaba, / Minha-mãe, Mãe-d'água, / Odoyá!/ Qual é seu dia, / Nossa Senhora?/ É dia dois 
de fevereiro/ Quando na beira da praia/ Eu vou me abençoar. / O que ela canta?/ Por que ela chora?/ Só canta cantiga 
bonita/ Chora quando fica aflita/ Se você chorar/ Quem é que já viu a Rainha do Mar?/ Quem é que já viu a Rainha do 
Mar?/ Pescador e marinheiro/ que escuta a sereia cantar/ é com o povo que é praiero/ que dona Iemanjá quer se casar.  
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desvalido, como sujeito. Esse é o Jesuscristinho que também denuncia as festividades 

importadas se pondo ao lado de Iemanjá, conforme segue:  

O acontecimento mais importante e mais belo da cultura brasileira nas 
últimas décadas foi a criação do culto à nova Iemanjá das praias. Ela era uma 
deusazinha de rios e riachos, também dos pescadores, cultuada em São Paulo 
a 2 de março, e na Bahia, a 2 de fevereiro. Transfigurada, Iemanjá se fez 
maior, muito maior que a Semana de Arte Moderna dos paulistas. Maior até 
do que tudo que nossa cultura erudita produziu. Tão grandioso que se 
inscreve no calendário para colorir a vida de todos os brasileiros. Iemanjá 
surge como um culto de multidões que se espalhou logo por todas as praias 
do Brasil. Um eminente ministro da Cultura da França, convidado por mim 
para apreciar o culto, pediu que eu o transferisse para o Natal. Ignorante. O 
crioléu do Rio foi que, na sua genialidade, arrastou o culto a Iemanjá para 31 
de dezembro. Aposentou, assim, esse Papai Noel nórdico que viaja sobre o 
gelo num trenó puxado por viadões para pôr presentes pros meninos das 
casas que têm chaminé. É um culto alienado, bobão, que nos dias de maior 
sol de verão, em que contamos com tantas frutas maduras: manga, abacaxi, 
caju, abiu, jabuticaba, pinha, jaca, banana, graviola etc. , obriga os tolos a 
importar frutas meio ardidas para comemorar o nascimento do menino Deus 
e o ano-novo. Nosso Jesuscristinho brasileiro certamente não gostava disso. 
Queria era uma festa como essa, que agora os negros do Rio e de todo Brasil 
lhe dão, cultuando Iemanjá juntamente com a imensa brancalhada, que 
aderiu logo à nova deusa. (RIBEIRO, 2009, p. 169) 

Como vimos, destacam-se no arcabouço religioso de Darcy essas duas figuras 

simbólicas, frutos da religiosidade de cunho popular; ambas, também, opções frente à 

ortodoxia ou classicismo das muitas cristologias ocidentais; ambas, protestos contra o 

universalismo abstrato inerente aos círculos da matriz religiosa oficial.  

 

4.3.2. Identidade religiosa dos brasileiros segundo Darcy – percepções finais 

Como vimos, em O Povo Brasileiro, o fenômeno religioso é considerado com grande 

parcela de criticidade. É justamente este aspecto crítico presente em Darcy que muito nos 

apetece em nossa leitura sobre a religião. Nosso objetivo neste tópico final é o de apontarmos 

de forma mais sistemática o que é a sexta lança.  

Já dissemos que o horizonte acadêmico de Darcy abre janelas para a tarefa 

hermenêutica. Um dos principais refere-se à noção de beleza e provisoriedade do fenômeno 

religioso em terras brasileiras. Outro horizonte tem a ver com a mistura de arremedos 

narrativos que aqui se conjugaram e ainda se conjugam, ora com aproximações, ora com 

interposições e alterações, muitas delas radicais. De fato, múltiplos caminhos e descaminhos 
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bricolaram-se, plasmando essa religiosidade narrativa no cenário brasileiro. De certa forma, 

parece-nos provável que o desenvolvimento dessas bricolagens em terras brasileiras se 

organizou nos entroncamentos culturais fragmentados, como evidenciados por Darcy:  

Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais 
díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas se 
enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo novo (Ribeiro, 1970), num 
novo modelo de estruturação societária. Novo porque surge como uma etnia 
nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, 
fortemente mestiçada, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada 
pela redefinição de traços culturais dela oriundos. (RIBEIRO, 2006, p. 17) 

No enfrentamento e na fundição das narrativas, um povo novo surge, 

consequentemente, uma nova religião, fruto de conjugações que plasmaram um formato ou 

um jeito de ser oriundo dessa matriz fracionada. As múltiplas ramificações do pensar religioso 

se misturaram, se chocaram, confluíram-se. Esses encontros ou desencontros dão consistência 

à nossa hermenêutica e sugerem o fazimento da religião dos brasileiros. Esses fazimentos e/ou 

bricolagens demonstram como os nichos religiosos e os intercruzamentos das narrativas se 

encontraram e se desencontraram no imaginário coletivo dos brasileiros, sinalizando pré-

composições, composições e recomposições, num movimento dialético de considerações 

conjugadas e não antagônicas.  

Dessas nossas considerações, podemos sugerir que não há nenhuma estrutura religiosa 

no contexto brasileiro que seja realmente “pura”. Por mais que este ou aquele grupo religioso 

decida por evidenciar a legitimidade de seu discurso narrativo, sua expressão se qualifica, 

indubitavelmente, por misturas complexas. É por isso que podemos visualizar a identidade 

religiosa dos brasileiros mediante uma noção de “mundo” ambígua e confusa. Sobre este 

aspecto Ianni nos informa:  

São muitos os brasileiros que professam duas religiões – em geral de modo 
velado. O brasileiro é um povo que parece católico, mas pode também ser 
também adepto do candomblé, da umbanda, da pajelança, do xamanismo, do 
espiritismo, da seicho-no-iê ou de outra religião de origem africana, 
indígena, asiática ou norte-americana. Algumas vezes, uma confissão é 
muito mais um compromisso com a sociedade, com a sociabilidade 
governada pelo mercado, pelos governantes. Ao mesmo tempo, sem prejuízo 
desta religiosidade “externa” de conotação societária, a mesma pessoa ou 
família professa outra religião: compromisso mais profundo, às vezes, com 
seu grupo racial, étnico, familiar, de parentesco, vizinhança, ocupação ou 
outro lado social e cultura de conotação comunitária. Nesse caso, a religião 
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aparece como um produto e uma condição de relações primárias, face a face, 
de personalidades plenas. (IANNI, 1987, p. 219)111 

Mesmo este tipo de leitura que nos permite perceber os entroncamentos religiosos não 

desconsidera os movimentos sociopolíticos e econômicos desenvolvidos desde a “descoberta” 

de Ypy-marã-iy. É evidente que as condições e contradições do nosso desenvolvimento 

histórico plasmaram as múltiplas formas do pensar religioso e teológico, gerando um 

fenômeno distinto, que é um legado para a possível harmonia das religiões no cenário 

mundial.  

 

4.3.2.1. Parâmetros finais 

Com a finalidade de sistematizarmos nossas conclusões sobre a identidade religiosa 

dos brasileiros (que aqui chamamos IRB), segundo o olhar de Darcy, vamos apresentar 

algumas intuições que consideramos importantes.  

 

a. A IRB da negação da “ninguendade” 

 No entroncamento emaranhado e labiríntico das narrativas religiosas, vemos surgir o 

conceito de ninguendade no pensamento de Darcy, o qual é classificado pela lógica dos 

encontros e desencontros que ocorreram no Brasil.  

Pelo acaso e pelo “cunhadismo”, os primeiros poucos portugueses, acolhidos como 

deuses, trouxeram em suas subjetivas espiritualidades o Deus de Roma e a iconografia do 

Diabo. Alinhando-se a múltiplas índias – com seus horizontes espirituais míticos e memoriais-

simbólicos – formaram os primeiros mamelucos, que não se reconheciam como europeus, 

tampouco como índios. Esses mamelucos eram outra gente, uma espécie de “Zé ninguém”, e 

dão contorno a uma forma religiosa cheia de questionamentos. Mediante o avanço da 

colonização, inseriram-se forçadamente milhares de outras gentes oriundas da África. Essas 

gentes, com suas línguas, cultos, deuses diversos e formas de organização, se viram em uma 

terra estranha. A mistura dos europeus, geralmente donos de engenho, com as negrinhas que 

acompanhavam os tumbeiros – e que iriam servir aos caprichos dos senhores de engenho e 

                                                 
111 Os exemplos poderiam aqui ser sinalizados aos milhares, entretanto não é nosso propósito situá-los. Todavia, é fato 
que um determinado adepto de uma religião pode participar de reuniões religiosas diferenciadas em uma mesma 
semana, ao melhor estilo do bricoleur.  
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capatazes – deu origem a outro “Zé ninguém”, que também não se reconhecia como europeu, 

nem mesmo como africano. O “Zé ninguém” mameluco com o “Zé ninguém” caboclo se 

conjugam numa esfera relacional caracterizada pelo fazimento do brasileiro. Em outras 

palavras, da percepção da ninguendade surge a negação. Decorre desse processo de mistura e 

miscigenação o que Darcy chama de “cultura de retalhos”, e que pela mistura de deuses, 

narrativas, memórias e símbolos, geram uma forma de espiritualidade totalmente nova – em 

nossa concepção: bricolada – e que está em fazimento. É evidente que esse movimento não se 

deu sem choques, sem conflitos, sem guerras e múltiplas mortes. Assim como ocorreu no 

entroncamento dos povos, no criadouro de gentes, no surgimento de mamelucos e mulatos, 

enfim, de mestiços sem uma identidade étnico-cultural, podemos sugerir a ideia de que nos 

novos núcleos de gentes, os mais diversos, começou a se plasmar também uma espécie de 

identidade religiosa. Citamos Darcy:  

A assunção de sua própria identidade pelos brasileiros, como de resto por 
qualquer povo, é um processo diversificado, longo e dramático. Nenhum 
índio criado na aldeia, creio eu, jamais virou um brasileiro, tão irredutível é a 
identificação étnica. Já o filho da índia, gerado por um estranho, branco ou 
preto, se perguntaria quem era, se já não era índio, nem tampouco branco ou 
preto. Seria ele o proto-brasileiro, construído como um negativo feito de sua 
ausência de etnicidade? Buscando uma identidade grupal reconhecível para 
deixar de ser ninguém, ele se viu forçado a gerar sua própria identificação. 
(RIBEIRO, 2006, p. 117) 

Da mesma forma, o afro-brasileiro nascido em terra nova, assim como o brasilíndio e 

o não europeu, essa gente se vê forçada a criar a sua própria identidade étnica: a brasileira. 

Assim, nessa dicotomia, que separa os formados em suas respectivas etnias e os que sofreram 

o desterro de se saberem numa comunidade estranha, à procura de uma identidade, sobra a 

alternativa do espaço da ambiguidade ou niguendade. Assim, sabendo-se outro, “tem dentro 

de sua consciência de se fazer de novo, acercando-se dos seus similares outros, compor com 

eles um nós coletivo viável. [...] Só por esse tortuoso caminho deixaram de ser pessoas 

isoladas como ninguéns aos olhos de todos” (RIBEIRO, 2006, p. 118). Todo esse processo 

afeta decisivamente a figuração de um tipo cultural e, consequentemente religioso atípico, 

estruturado a partir da conjunção das narrativas, cada qual extremamente atípica.  

No surgimento de uma identidade cultural e religiosa a partir de uma identidade 

narrativa, os documentos de frei Vicente, Doutor em Coimbra e frade franciscano são 

emblemáticos. A sua História do Brasil, embora concluída em 1627, só foi conhecida em 

1888, numa primeira edição parcial de Capistrano de Abreu. Darcy expressa sobre o frei:  
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Sua história é em grande parte uma crônica testemunhal. Além de viver meio 
século com olhos de ver tudo o que sucedia a seu redor, ouviu numerosas 
velhas que podiam contar de experiência própria o que sucedeu em eras 
anteriores. [...]. Nosso frei antecipou de séculos um sentimento de 
brasilidade que só iria amadurecer expressamente com os companheiros de 
Tiradentes, que falam de brasileiros como designação política do povo que 
queriam alças. (RIBEIRO, 2006, p. 125-126) 

Assim, no arcabouço de narrativas tais como esta, deparamo-nos com as intenções de 

perceber o brasileiro de uma forma diferenciada. Vale a advertência de Darcy:  

Muito se fala de identidade em termos psicológicos e filosóficos que pouco 
acrescentam ao fato concreto e visível: o surgimento do brasileiro, 
construído por ele mesmo, já plenamente consciente de que era uma gente 
nova e única, se não hostil pelo menos desconfiada de todas as outras 
(RIBEIRO, 2006, p. 126).  

Seguindo a interpretação das perspectivas apontadas por Darcy, o brasileiro se 

constrói, e se construindo, se inventa em múltiplos caudais culturais e religiosos. De qualquer 

forma, a ninguendade continua a ser um elemento em fazimento.  

 

b. A IRB em fazimento 

Fazimento é igualmente um conceito importante para Darcy. Assim como no passado 

o povo brasileiro se construiu, na atualidade o processo de fazimento continua acontecendo. 

Para início de debate, destacamos dois trechos que exemplificam a leitura que Darcy faz do 

fazimento, inclusive com perspectivas próximas à linguagem religiosa:  

Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus 
ganhos, em ouro e glórias; ainda que estas fossem principalmente espirituais, 
ou parecessem ser, como ocorria com os missionários. Para alcançá-la, tudo 
lhes era concedido, uma vez que sua ação de além-mar, por mais abjeta e 
brutal que chegasse a ser, estava previamente sacramentada pelas bulas e 
falas do papa e do rei. Eles eram ou se viam, como novos cruzados 
destinados a assaltar e saquear túmulos e templos de hereges indianos. Mas 
aqui, o que viam, assombrados, era o que parecia ser uma humanidade 
edênica, anterior à que havia sido expulsa do Paraíso. Abre-se com esse 
encontro um tempo novo, em que nenhuma inocência abrandaria sequer a 
sanha com que os invasores se lançavam sobre o gentio, prontos a subjugá-
los pela honra de Deus e pela prosperidade cristã. Só hoje, na esfera 
intelectual, repensando esse desencontro, se pode alcançar seu real 
significado. (RIBEIRO, 2006, p. 40) 
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Se nessa primeira citação percebemos a preocupação de Darcy com o fazimento e sua 

relação com a religião, como se configurou inicialmente no Paraíso Perdido, essa ideia se 

amplia e se aproxima da metáfora da “bricolagem”.  

Nós, brasileiros, nesse quadro, somos um povo em ser, impedido de sê-lo. 
Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi 
crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa 
massa de nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência 
de si, afundada na ninguendade. Assim foi até se definir como uma nova 
identidade étnico-nacional, a de brasileiros. Um povo, até hoje, em ser, na 
dura busca do seu destino. Olhando-os, ouvindo-os, é fácil perceber que são, 
de fato, uma nova romanidade, uma romanidade tardia mas melhor, porque 
lavada em sangue índio e sangue negro. (RIBEIRO, 2006, p. 410) 

 A busca pelo seu destino, numa nova romanidade lavada em sangue, caracteriza o 

horizonte no qual se sustenta o fazimento religioso dos brasileiros.  

 

c. A IRB da beleza, da criatividade e da solidariedade 

Nossa interpretação do aspecto religioso em Darcy reconhece o apelo sempre 

insistente em sua obra pela vontade de beleza, da criatividade e da solidariedade. Ora, essas 

três dimensões são, seguramente, resquícios fundamentais de sua vivência junto aos 

indígenas, bem como seu insistente amor pelo povo afro-brasileiro, enfim, pelo povo em 

geral.  

Tanto a vontade de beleza quanto a criatividade estão também ligadas à vivência 

religiosa. Não se trata de uma singular busca pela verdade religiosa, mas a busca por se viver 

da melhor maneira possível a vida que nos foi oferecida. Talvez, esse aspecto central na 

religiosidade darcyniana seja resquício de sua vivência com os indígenas. Toda essa 

argumentação fica evidente na seguinte crônica:  

Nenhum mal há em que cada um siga suas propensões, para o utilitarismo ou 
para a boa vida. O mal está em que os praticistas se zangam demais com os 
que querem viver a vida, e se empenham raivosos para obrigá-los a fazer o 
que chamam vidas úteis, de trabalho, produção e lucro. Nas sociedades onde 
prevalece o sentido do gosto de viver, como ocorria com os índios, por 
exemplo, cada qual cuida de si, tirando da vida o gozo que ela pode dar. 
Ninguém oprime nem explora ninguém, todos se ajudam solidariamente. [...] 
Os brancos, ao chegarem aqui, encontraram meios de obrigar os índios a 
entrar no trabalho de sol a sol, para produzir o que eles exigiam. Nisso 
mataram milhões de índios e, depois, milhões de negros que, a seus olhos, 
viviam vadiando na África. Somos os descendentes daqueles índios e 
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daqueles negros, avassalados para servir à ordem econômica que só se 
preocupava em produzir gêneros para exportar. (RIBEIRO, 1995, p. 75) 

 Os valores presentes na estrutura do pensamento de Darcy estão diretamente 

relacionados com questões religiosas. Se não encontramos no pensamento de Darcy 

determinações sistemáticas sobre a religião, encontramos todavia elementos e valores que 

dialogam com esse nível de linguagem ou fenômeno. De fato, a vontade de beleza, a 

criatividade e a solidariedade são dimensões presentes na espiritualidade religiosa dos 

brasileiros.  

 

d. A IRB libertária 

Não encontramos em Darcy, tão somente, as intuições que favorecem a percepção da 

identidade religiosa para a Ypy-marã-iy, a Terra sem males do imaginário indígena. 

Encontramos também suas incisivas convocações aos nichos religiosos, principalmente para o 

empenho na luta de libertação dos povos, principalmente dos brasileiros, que para ele, 

precisam viver com a dignidade necessária a qualquer pessoa no mundo, além de ter direito ao 

que comer, ao que vestir, ao que fazer, ao trabalho, muita beleza e vontade de vida.  

De fato, um homem que fugindo do hospital, foge da doença e foge da morte para 

conviver com sua vontade de vida tem muito a dizer aos religiosos em geral. Compreendemos 

que, foi com essa mesma compreensão que Leonardo Boff convidou Darcy para fazer o 

prefácio de sua obra: O caminhar da Igreja com os oprimidos. Dentre todo o clamor profético 

do antropólogo de estilo camaleônico, destacamos um pequeno trecho emblemático, como 

segue:  

Onde está, a Igreja nestes negros tempos de um novo genocídio? Onde a 
Igreja da ousadia do pensamento utópico? Para onde foi o Príncipe que 
primeiro viu que o mundo era redondo e anteviu o Paraíso Terrenal do 
Espírito Santo? Onde se queda o puber Rei que se joga e parece com toda a 
juventude portuguesa na batalha insensata, tão só para nos dar a certeza de 
que este mundo é um encontro a desencantar: o sertão vai virar mar? Onde o 
fervor dos calvinistas cariocas? Onde o zelo utópico socialista dos jesuítas 
heroicos, errando no furor de acertar. [...]. Ouça, Santo Padre, o clamor do 
povo que o aclama. Bendiga esta católica cristandade neolatina de ultramar, 
vestida de carnes morenas de negros e índios. Veja [...] que é Povo de Deus e 
só pede a utopia: o singelo paraíso terrenal do Espírito Santo. (RIBEIRO in: 
BOFF, 1980) 
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A justiça memorial e a busca por libertação são percebidas também, por exemplo, no 

artigo O povo latino-americano. Por ocasião da Celebração dos 500 anos, de Darcy Ribeiro, 

publicado na Revista Concilium. Darcy expressa que o encontro ou desencontro – nas 

palavras de um índio: “encontraço” – ocorrido nas terras latino-americanas evidenciou, tão 

somente, a força dos vencedores sobre os vencidos; dos europeus sobre os índios – estes por 

séculos humilhados e oprimidos. Darcy se opõe à celebração memorial dos vencedores sobre 

os vencidos e aponta que na comemoração dos 500 anos de descobrimento das Américas, 

somente duas temáticas deveriam vigorar: 1. a resistência secular dos índios que lutaram 

contra tudo e contra todos; se sobrevivem, eles permanecem índios mantendo sua identidade 

étnica. 2. O produto desse processo medonho de genocídio e etnocídio que somos nós, os 

quinhentos milhões de latino-americanos (RIBEIRO, 2000c, p. 20). A alcunha do Novo 

Mundo, recebida pelos arrogantes descobridores da beleza do “Paraíso Perdido” fez sucumbir 

os povos por se tratar de gente sem “prestância”, fez com que a Europa submetesse essas 

milhões de gentes à sua fé.  

Começa assim e ali o desmonte daquela mole imensíssima de povos, 
civilizações e culturas, enquanto formas próprias autônomas de ser da 
humanidade, para sobre seus escombros se reconstruírem eles próprios, 
como o oposto de si mesmos, sob a regência do dominador, estrangeiro e 
hostil. (RIBEIRO, 2000c, p. 21) 

Dessa forma, os europeus perpetravam as suas façanhas em nome de Deus, “querendo 

crer que cumpriam a santa destinação de livrar os índios de idolatrias e heresias para salvar 

menos suas almas para a vida eterna” (RIBEIRO, 2000c, p. 22). Destruíram, assim, os 

templos, os livros de sabedoria maia, as obras de arte e tudo o que aparentasse “idolatria’, 

segundo os moldes da Cristandade. Mas, e a vida boa? Assim, Darcy expõe seu ideal:  

O ideal seria fazer do planeta Terra o jardim dos homens, o santuário das 
plantas e dos bichos e, nele, um mundo justo e belo, em que toda a gente 
comesse todo dia e cada um respeitasse os direitos de todos os outros. 
Compor uma sociedade em que se cultivassem as ciências e as artes e na 
qual cada criança pudesse se fazer herdeira do patrimônio de sabedoria e de 
beleza da humanidade. Isto tudo num esforço conjunto de fazer vicejar todas 
as formas de vida. Se a vida desaparecesse, se apagaria a consciência que o 
mundo pode ter de si mesmo. O Universo, os astros todos, a matéria e o 
tempo, quem nem sabem de nós, permaneceriam aí indiferentes. Nós, 
humanos, recriamos a vida por atos de vontade, para fazer um mundo melhor 
para nós, mas, mesmo sem querer, fizemos um núcleo através do qual o 
Universo se sabe, se vê, se conhece. Esta é a obra dos homens no Cosmos, 
uns bichinhos inteligentes e laboriosos. (RIBEIRO, 1995, p. 77) 
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e. A IRB utópica 

Darcy possuía, em seu arcabouço reflexivo sobre o Brasil, um horizonte utópico. Ele 

desejava o que todos queriam: um país habitável onde todas as pessoas pudessem viver com 

dignidade, felizes, alegres, amorosos e afetuosos. Onde todos pudessem comer todos os dias. 

Ele achava um absurdo um país tão grande e com amplas dimensões permitir que pessoas 

passassem fome. No seu horizonte, a dimensão mais importante referia-se a inventar o Brasil 

que o próprio povo queria. Em sua fala:  

O que eu tenho para o Brasil é exaltação de sentir tudo o que ele pode ser, 
vai ser, há de ser e tudo o que ele ainda não é. Nos meus anos, eu tenho pena 
dos meus erros, pois eu fiz força para que meu Brasil desse certo. Eu tenho 
pena do fato de andar doente e do meu processo de morte. Fiquem vocês 
encarregados de fazer esse país, mas façam, façam sem copiar ninguém, 
realizando as potencialidades do nosso povo, potencialidades que são 
imensas, rumo a uma civilização tropical, uma civilização mestiça e 
sobretudo, uma civilização humana que herdou dos índios essa capacidade, 
esse talento para o convívio, dos negros essa espiritualidade e dos europeus a 
tecnologia, a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para sermos uma das 
civilizações do mundo.112 

Ao final, poderíamos sugerir que para Darcy existe um horizonte utópico. Uma 

espécie de rio ou mar menos metafísico e mais real, oriundo dos múltiplos retratos da religião 

dos brasileiros e de Deus sem imagem, como aparecem em suas obras escritas. Ora, Darcy 

evidenciou tantas quantas argumentações possíveis com a finalidade de sugerir que não é 

necessário um Deus. Para que serve Deus? Para que um Deus? Entendemos que essa 

argumentação, que se encontra nos arcabouços sistêmicos de todas as religiões não possui 

uma resposta óbvia. O símbolo sagrado, expresso por meio de narrativas continua a ser 

inaudito e obscuro. E por causa de suas ambivalências, sempre será inquirido pelas religiões e 

buscado pelo ser em sua intersubjetividade. Enxertos e dissoluções sempre estarão presentes 

em todos os diálogos que estiverem abertos à busca pela sua percepção. O conflito sempre 

será entre o Anticristo cristão e o Cristo-pagão, entre o insensato e o sensato, entre o 

desequilíbrio e o equilíbrio. E nesse conflito pelo real, pela apresentação de um Deus 

metafísico para além das estruturas lógicas, reside a utopia darcyniana. Neste processo, o 

movimento das bricolagens continuará sempre evidente e a compreensão da identidade 

religiosa dos brasileiros será sempre um ponto a ser revisitado, pois está em fazimento, 

inacabada.  
                                                 
112http: //www. youtube. com/watch?v=yP392UAgKfU. Acesso em 17 de fevereiro de 2013. Trecho de 11: 13 a 12: 
01.  

http://www.youtube.com/watch?v=yP392UAgKfU
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao término deste trabalho, confessamos nossa incapacidade em concluí-lo. 

Infelizmente, na apoteose de nossos escritos faltam-nos possibilidades outras para a 

permanência na avenida intelectual. É preciso desistir. Tirar a fantasia de acadêmico e se 

recolher diante do assombroso e assombrado submundo revelado pelas pesquisas.  

Estivemos o tempo todo cientes do imenso risco de trabalhar o tema da identidade 

religiosa dos brasileiros segundo o olhar de Darcy Ribeiro, por se tratar de pensador de estilo 

camaleônico, incansavelmente voltado a entender os brasileiros e a formação de um povo 

novo. Além disso, esta pesquisa inusitada ganhou outros contornos quando se abriu a outra 

interpretação tendo como fundamento a noção de identidade narrativa, como evidenciada 

pela hermenêutica ricoeuriana. Aliás, neste ponto, tomamos emprestada a frase de Ricoeur: O 

símbolo dá o que pensar, que, respeitando-se todas as possibilidades hermenêuticas, poderia 

ser expressa de outra maneira: A narrativa dá o que pensar. E numa paráfrase ao cogito de 

Descartes, assim se apresentaria: “Narro: logo existo”.  

Ora, Ricoeur faz um percurso longo para avançar na sua perspectiva fenomenológica. 

Ele retrabalha o cogito, falando de um cogito novo, pois há outra possibilidade de 

consciência. Ao invés de uma consciência crítica, fala de uma consciência em construção – 

em fazimento, bricolada. Pode-se desconstruir o cogito como algo interno, mas a relação com 

o mundo não se pode desconstruir, mesmo porque ela ocorre no tempo e toda e qualquer 

especulação sobre o tempo é uma ruminação inconclusiva, a qual só replica a atividade 

narrativa. Ora, o tempo se torna ser na narrativa existente entre a atividade de narrar uma 

história e o caráter temporal de experiência humana numa correlação que não é puramente 

acidental, mas apresenta uma forma de necessidade transcultural. Em outras palavras, o tempo 

humano, na medida em que é articulado de um modo narrativo, atinge seu plano significativo 

quando se torna uma condição da existência temporal. Nessa relação com a existência 

temporal, torna-se preponderante a percepção do mundo pela narrativa.  

Esta percepção depende também da dialética mesmidade x ipseidade e ipseidade x 

alteridade. Nessa relação, ocorre a recepção cultural forte que vai implicar outro tipo de 

intencionalidade – a coletiva. A questão da cointencionalidade é fundamental para se entender 
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a identidade narrativa que pode ser aplicada a uma pessoa ou a uma comunidade. A partir da 

narrativa, tomamos consciência de nós e do mundo, nos introduzindo também no tempo. 

Assim, descrever, narrar, prescrever – cada momento da tríade – implica uma relação 

específica entre a constituição da ação e constituição de si.  

Nessa linha reflexiva, o trabalho da memória e a perspectiva guardiã do símbolo vão 

encontrar na tessitura da narrativa no tempo a coligação mais evidente, favorecendo a melhor 

identificação do ser humano e seu sentido de si no mundo, com os outros. A identidade da 

pessoa ou da comunidade não se refere a uma identidade substancial, mas sim a uma 

identidade temporal e narrativa. Isso quer dizer que a identidade de uma pessoa, de uma 

comunidade, é feita das identificações com valores, normas, ideias, modelos, heróis, no 

campo do reconhecimento. Segundo Ricoeur, o personagem é aquele que faz a ação da 

narrativa e, portanto, sua categoria é também narrativa e seu papel depende mais da 

inteligência narrativa à intriga, propriamente dita. Em última instância, o personagem é, ele 

próprio, a intriga.  

A identificação com heróis – e causas – manifesta a alteridade assumida. De igual 

modo, neste campo, a natureza da identidade narrativa só se revela na dialética da ipseidade e 

da mesmidade. A identidade narrativa não esgota a ipseidade do sujeito, seja este um 

indivíduo particular ou uma comunidade de indivíduos. Dessa noção surge o conceito de 

intersubjetividade, que por sua vez, é o processo de constituição da ipseidade ou da identidade 

pessoal e irrepetível do sujeito em total e irrestrita simultaneidade com a constituição da 

alteridade. Em nossa concepção, o processo de intersubjetividade é fundamental para a 

percepção da identidade religiosa dos brasileiros, principalmente pelo fato de esta nova 

dialética possibilitar uma significação mais rica da identidade do sujeito. Primeiro, porque a 

identidade é entendida, ao mesmo tempo, como capacidade de autodesignar-se como sujeito 

falante até a capacidade de ser responsável moralmente de seus atos, e segundo, como 

identidade dada pela destinação à responsabilidade pelo outro.  

Ao trazermos para a mesa de debates as narrativas de Darcy, empenhamos 

decididamente nossa tarefa de refletir sobre sua linguagem, identificando-a por ela mesma e 

identificando com ela seus sentimentos, desejos e percepções, nomeando-as. Com essa 

premissa, nomeia-se esse mundo ao redor de si, este mundo no qual se encontra instalado, 

estabelecendo relações significativas com ele pela linguagem e a ação; e com seus diferentes 
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semelhantes. Assim, Darcy é um sujeito que tem e participa de uma história, um sujeito que se 

lembra e que se esquece do seu passado, encontrando-se inserido numa rede linguística: 

narrativa, memorial, simbólica. Portanto, a configuração da metáfora da bricolagem ou a sexta 

lança faz parte de uma comunidade linguística, uma comunidade que compartilha uma 

linguagem, uma linguagem que é usada para nomear e compreender a si mesmo e ao mundo. 

Das narrativas memoriais e simbólicas, da história e seus monumentos, dos entrechoques 

culturais e religiosos, da visão diferenciada de Darcy visualizamos a identidade religiosa dos 

brasileiros e seu movimento de bricolagem.  

A metáfora da bricolagem, em consequência, é classificada entre as figuras de discurso 

em uma única palavra e definida como tropo por semelhança. Enquanto figura, consiste em 

deslocamento e em uma ampliação do sentido das palavras. Sua explicação deriva de uma 

teoria da substituição e redescreve a realidade. Essa transição da semântica à hermenêutica 

encontra sua justificação mais fundamental na conexão em todo o discurso entre o sentido, 

que é a organização interna, e a referência, que é o seu poder de referir-se a uma realidade 

fora da linguagem. A metáfora apresenta-se, então, como uma estratégia de discurso que, ao 

preservar e desenvolver a potência criadora da linguagem, preserva e desenvolve o poder 

heurístico desdobrado pela ficção, favorecendo a construção de sentido em uma determinada 

cultura, que por sua vez, se dá por intermédio da reflexividade que confronta a lógica histórica 

e a decorrente elaboração narrativa.  

Num plano mais profundo, o das mediações simbólicas da ação, a memória é 

incorporada à constituição da identidade por meio da função narrativa. A ideologização da 

memória torna-se possível pelos recursos de variação oferecidos pelo trabalho de 

configuração narrativa. E como os personagens da narrativa são postos na trama 

simultaneamente à história narrada, a configuração narrativa contribui para modelar a 

identidade dos protagonistas da ação e, ao mesmo tempo, os contornos da própria ação.  

Então, podemos afirmar que a identidade religiosa dos brasileiros se faz, se refaz e se 

fará mediante recuos e aproximações das narrativas históricas e fictícias – que vão encontrar 

na pré-figuração, configuração e reconfiguração, numa prerrogativa intersubjetiva, a 

movimentação que pode ser indicada na metáfora da bricolagem.  

Sabemos que para muitos, sempre parecerá complexa a relação entre Darcy Ribeiro e a 

religião dos brasileiros, mas por outro lado, esperamos que a abordagem hermenêutica ao seu 

pensamento, a que fizemos aqui, especificamente sobre o seu pensar “religioso”, sejam 
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consideradas, ao menos, no chão do seu horizonte utópico. Para nós, se torna extremamente 

irrelevante questionar os horizontes – sejam religiosos ou não – de Darcy ou mesmo qualificá-

lo dessa ou daquela maneira. Essencial tão somente, foi expor como o estilo camaleônico 

deste autor favorece outras possíveis interpretações sobre a linguagem religiosa entre o povo 

brasileiro. Uma linguagem em fazimento, inacabada, metaforizada na bricolagem, enfim.  

Na Ypy-marã-iy, o primeiro imaginário narrativo presente nas milhares de etnias 

indígenas se encontrou ou se desencontrou com o segundo imaginário narrativo dos europeus 

que aqui aportou formando uma primeira “bricolagem”. Por causa da extrema 

vulnerabilidade, acabou também cedendo sua ambientação ao imaginário narrativo das nações 

africanas. Essas três matrizes, no entrechoque com outros imaginários (protestantes, espíritas, 

orientais, novaeristas), originaram uma forma autônoma, criativa e original que se plasmou, se 

plasma e continuará se plasmando continuamente, pois aberta a novas inserções narrativas. 

Eis porque se torna evidente a metáfora da bricolagem. Ela garante, pelo menos em nossa 

pesquisa, esse movimento de encontros, desencontros, aberturas, fechamentos, reaberturas, 

rupturas, continuidades, inacabamento.  

Então, a identidade religiosa dos brasileiros é autóctone e oriunda desse chão narrativo 

comum às “niguendades”. A identidade religiosa dos brasileiros é algo diferente de tudo o que 

há no mundo. Aqui reside a sua beleza e a sua tragicidade, pois de trata da sempre viva 

transformação em algo novo ou inusitado. Por isso, a metáfora de bricolagem é uma (i)lógica 

oriunda dessa composição extremamente difícil de ser conceituada.  

Finalmente, precisamos fazer uma última constatação importante na conclusão deste 

trabalho. Trata-se do encontro inusitado entre Paul Ricoeur e Darcy Ribeiro. Há, de fato, no 

horizonte do filósofo concentrado e no do antropólogo de estilo camaleônico, a noção sempre 

evidente da esperança. Ora, a esperança não é compreendida por ambos os pensadores como o 

horizonte metafísico do que se especula sem a possibilidade de alcance imanente. Na filosofia 

de Ricoeur encontramos esse interesse específico pela esperança que se torna de possível 

alcance pela ação do homem – consciente de si mesmo com os outros – engajado 

politicamente no todo social do qual ele faz parte, visando os ideais que favorecem a melhor 

condição de ser humano em sua busca de sentido. A esperança, lar do consentimento do si 

com os outros – no contexto do pensamento de Ricoeur – é, ao mesmo tempo, religiosa e 

filosófica.  



 

 202 

De igual modo, o engajamento político de Darcy visava – mesmo dentro do terreno 

movediço, contraditório e corrupto do modelo brasileiro – a melhoria da vida humana, sem a 

pretensão de questionar ou fazer tombar as estruturas já consolidadas, mas de favorecer o 

acesso de todos aos elementos doadores de dignidade para o pobre. Nesse arcabouço, 

enquadra-se a sua luta pelos índios e suas múltiplas culturas, pelas crianças na educação, 

enfim, pelo povo brasileiro, sua grande paixão. No horizonte de esperança de Darcy estava 

um tipo brasileiro similar à Utopia de Morus, marcado fundamentalmente pelos mitos 

indígenas da Ypy-marã-iy, ou a Terra-sem-Males.  
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