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FESTAS CATÓLICAS: COMENTANDO
TRÊS CELEBRAÇÕES*

Bartolomeu Tito Figueirôa de Medeiros**

sse texto se propõe a discutir fatos e/ou fenômenos identifica-
dos em festas e rituais católicos e que foram objeto de análises
recentes em trabalhos meus, como sejam: a Dissertação de

Mestrado – quando pesquisei a Festa e a devoção a Nossa Senhora do
Carmo, Padroeira do Recife – e a Tese de Doutorado, que estudou o culto
das Almas e de Santos muito populares no Rio de Janeiro, entre estes,
São Sebastião, Patrono oficial da cidade e São Jorge, considerado o Pa-
droeiro do Rio Suburbano. Estas etnografias detectaram, no decorrer das
celebrações observadas, elementos que reputo muito importantes para
questionar teorias tradicionais sobre festas e rituais, além de portarem
características significativas de nossas celebrações festivas católicas.

Pretendo, enfim, comentar elementos pertinentes a questões da
Antropologia da Religião relativas ao estudo dos cultos e rituais religio-
sos, como sejam: composições e recomposições estruturais de celebrações;
passagens da magia para a religião e vice-versa; elementos do sincretismo
afro-católico, coexistentes com fronteiras opostas à mistura religiosa, em
certos casos; o caráter lúdico dos rituais, agregado ao sacrificial e à vivência
da fé. Tudo isso estudado dentro do horizonte das redes de significados e
de relações que povoam o relacional brasileiro.

* O presente artigo é fruto de uma apresentação na mesa: “Rituais, Festas e Celebrações”, realizada
na Reunião do ceru de maio de 2007. A mesa foi coordenada pela Profa. Dra. Margarida Maria
Moura, a quem agradeço o convite para participar.

** Professor Doutor da PPGA da UFPE.
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Festa de Nossa Senhora do Carmo do Recife: composições e recom-
posições estruturais da Celebração

Ao estudar essa Festa em sua perspectiva diacrônica – a partir de
um levantamento histórico compreendido entre os anos 1831 a 1985,
realizado nos jornais de maior circulação do Recife, e outros de curta
duração, anônimos inclusive, aos quais acrescentei dados obtidos em
entrevistas espontâneas1 – deparei-me com a ocorrência simultânea de
várias “festas” dentro da Festa, a saber:

A festa da elite dirigente, representada pelo segmento dos usineiros
de Pernambuco e grandes comerciantes do Recife, cujas esposas e filhas se
responsabilizavam, até quarenta anos atrás, pela ornamentação da igreja
e do andor da procissão, por doações em dinheiro, flores, alfaias e por
cessões gratuitas de empregados seus para assumirem trabalhos na Basílica
durante os dias festivos. Essa participação intensa das oligarquias e bur-
guesia pernambucana decaiu a partir da segunda metade da década de
1960, por dois motivos principais: a decadência socioeconômica da
agroindústria açucareira no Estado, tornada mais aguda a partir do regi-
me militar de 1964, e o processo de “democratização” da Festa, iniciado
também nesta época, por influência dos Decretos e Constituições Pasto-
rais do Concílio Ecumênico Vaticano II.

A festa do clero, dirigida e realizada pelos frades do convento do
Carmo, ao qual está anexa a Basílica da Padroeira, principais responsá-
veis pela organização litúrgica da novena e do dia da festa, 16 de julho. A
este grupo se agrega o Arcebispo arquidiocesano e o clero da cidade, que
reverenciam a Padroeira no dia da Festa, através da missa solene
concelebrada e da participação nas pregações do novenário.

A festa devocional popular católica, cujos protagonistas são os con-
juntos de devotos, do Recife, do interior do Estado e Estados vizinhos,
que lotam o templo nas noites do novenário e, sobretudo, no dia 16 de
julho, em busca de missas, confissões, recepção de escapulários do Carmo,
e da participação na procissão, à tarde. Esta festa continua em ascensão;
seu ponto máximo é a procissão solene.

1 Principais periódicos pernambucanos examinados, pela ordem de freqüência da consulta: “Diário
de Pernambuco”, “Folha da Manhã”, “Jornal do Comércio”, “O Carapuceiro”.
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A festa devocional popular de matriz africana, coincidindo no tempo
e, até certo ponto, no espaço também, com a festa católica, através das
celebrações nos terreiros de Xangô2 e de Umbanda para Oxúm –
sincretizada no Recife com Nossa Senhora do Carmo –, além de rituais
realizados na frente da Basílica3 e da participação de pais e mães-de-santo
na procissão, com suas vestes cerimoniais.

Finalmente, a festa popular “de rua” – na Bahia chama-se “de
largo” –, até cinqüenta anos atrás, muito animada, hoje em dia em deca-
dência, por causa de a Basílica localizar-se no centro do Recife, o que traz
problemas por causa do trânsito, da violência urbana, principalmente à
noite, e pelo fato de o mês de julho ser ordinariamente muito chuvoso no
litoral pernambucano, inibindo a freqüência ao parque de diversões, aos
bares e quiosques de comidas típicas.

Este quadro sucinto desperta algumas reflexões. Referirei algumas,
brevemente. Destaco, antes de tudo, que a exposição das “cinco festas
dentro da Festa” constitui uma construção metodológica para se poder
melhor entender as participações específicas de cada segmento sócio-reli-
gioso na Festa do Carmo. São participações específicas, sublinho, porque
elas ocorrem em espaços socioeconômicos e culturais diversificados, mui-
tas vezes paralelos, havendo pouca intercomunicação entre eles, exceção
feita à festa do clero, pois a comunicação deste segmento com os outros
que celebram a Padroeira é uma necessidade de quem preside, comanda,
detém ou aprova normas e participações e reprova outras – como é o caso
do clero em relação aos rituais dos terreiros em frente à Basílica. Mas, se
olharmos as elites que celebram a Padroeira, estas não se envolvem com
os protagonistas da festa “de rua” nem com os afro-brasileiros – pelo menos
no tempo da Festa. Já com respeito à festa “de rua”, supomos maior comu-
nicação entre os freqüentadores do parque e dos bares e os cultos de
matriz africana e destes com a festa popular católica. Assim, temos um jogo
múltiplo de participações diferenciadas, de acordo com as especificidades

2 Assim se chama o culto nagô/ioruba em Pernambuco, nos terreiros tradicionais não misturados
com a herança baiana, quando então passaram a identificar-se como Candomblé.

3 Há mais ou menos trinta anos atrás, uma casa de culto umbandista tentou reproduzir o ritual
baiano da lavagem da igreja, tentando lavar a calçada da Basílica, mas a forte reação dos frades e
de fiéis leigos impediu sua realização. Hoje, jogam a água de descarrego que trazem dos terreiros
na calçada em frente à igreja e na base do mastro que segura a bandeira da festa, em frente à porta
principal do templo.
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de cada grupo sócio-religioso, além de níveis de sociabilidades diferentes,
ao festejar a Padroeira.

A partir destes e de outros fatos, questiono as teorias de inspiração
durkheimiana de Roger Caillois (1963) e outros autores, de uma “coloca-
ção entre parênteses” da vida cotidiana, nos rituais e tempos festivos, da
espécie de esquecimento temporário das tensões, lutas, desigualdades
socioeconômicas e culturais, que a festa ocasionaria. Tal situação
paradisíaca – se assim podemos dizer – pode ocorrer aqui e ali, mas não
constituiria, a meu ver, um conjunto de composições estruturais das ce-
lebrações e festas, no caso que estou tratando. Ao contrário, o medo da
violência urbana é um dos motivos da decadência da festa “de rua”; a
intolerância religiosa e a recusa do pluralismo religioso na sociedade, por
parte do clero e das elites socioeconômicas, é a causa da inibição das mani-
festações de matriz africana, fora do seu território próprio – o terreiro.

É verdade que as procissões realizam uma espécie de Pax Romana,
como exprimiu DaMatta (1981), parecendo reunir todos e tudo no mes-
mo espetáculo devocional. Parece reunir, afirmo, porque o estudo de Isidoro
Alves (1980) sobre o Círio de Nazaré e as reportagens subseqüentes sobre
a gigantesca procissão paraense demonstram a hierarquia civil e religiosa
destacada no cortejo; e mesmo que pareçam, a certa altura, comprimi-
rem-se autoridades e povo na massa humana que se desloca, no entanto,
estão ali reunidos, mas não unidos, contíguos, mas não entrosados nem
compartilhados.

Outro aspecto a destacar, nessa ligeira análise, são as diferenças na
diacronia das festas no decorrer da Festa, como indiquei acima: umas
crescem, outras vêm decaindo. O fato em si pode não demonstrar nada
de importante, se atentarmos apenas para os diversos percursos de cada
segmento socioeconômico e religioso que celebra a Padroeira, suas muta-
ções no tempo e no espaço. Mas, ao atentarmos para as origens e motivos
destas mutações, aí notamos o conjunto de correlações entre o econômi-
co, o social, o cultural e o religioso, este mantendo relações de dependên-
cia em relação àqueles.
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Procissão de São Sebastião do Rio de Janeiro: inclusão,
sacralização do tempo e lugar profanos e dimensão sacrifical em
Rituais

20 de janeiro de 1993. A procissão de São Sebastião deixa a igreja
dos capuchinhos da Rua Hadoc Lobo, bairro da Tijuca, no Rio, às 13:30,
rumando para a Catedral, como sucede todos os anos. Um número enor-
me de pessoas ficou no templo, rezando e recebendo as bênçãos com a
água para si e os objetos sacros que trazem; movimento que prossegue até
as 22 horas.

Enquanto isso, uma pequena multidão acompanha o carro-andor,
precedido este por um carro de som, “puxando” cânticos e orações. O
cortejo marcha meio desordenadamente, sem “cordões” ou filas, como se
todos tivessem pressa em chegar à Catedral, na Rua Chile, centro da
cidade.

Os dois frades postados ao lado da imagem do Santo têm sempre
muito o que fazer: encostar crianças e objetos, sacros ou não, na imagem.
O padre locutor do carro de som  vai destacando os vários edifícios por
onde o cortejo passa, fazendo de cada um motivo de oração: o Hospital
da Polícia Militar, o Presídio Frei Caneca, onde acontece uma parada e
longas preces e, sobretudo, o Hospital do Câncer do Rio de Janeiro, de
cujos quartos dos diversos andares, doentes, funcionários e visitantes ace-
nam, batem palmas e se incorporam às preces “puxadas” pelo locutor.

São comoventes estas duas últimas paradas: em frente ao portão
principal do Presídio, o locutor ora pela integração de todos os detentos à
comunidade, enquanto o povo estende a mão direita, durante as preces,
num gesto ritual que tem muito do sentido do “dar a mão”, da “mão
estendida”, da inclusão social, e do transmitir força e energia aos que
estão dentro das grades. Diante do Hospital do Câncer, as preces em voz
alta provocam lágrimas nos participantes.

Assim, o cortejo processional vai incorporando diversos tipos de experiên-
cias humanas ao ritual, a partir do despertar dos sentimentos de solidariedade,
compaixão, entre os participantes, emoções sacralizadas pela oração e cânticos
religiosos. Ocorrem passagens por situações importantes da condição humana,
ao mesmo tempo em que aqueles atores sociais – presos, doentes, policiais
militares – são incluídos no cortejo: trata-se de parar para incluir. Ao
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mesmo tempo, o deslocamento do Santo pelas ruas e praças, cenário, no
dia-a-dia,  das atividades cotidianas do comércio, dos bancos, da busca
da saúde e outros serviços, torna-as santificadas, incluídas no âmbito do
sagrado, incorporadas às manifestações deste.

Neste percurso, fui conversando e gravando entrevistas livres com
os portadores de “Sebastiãezinhos” e os “Sebastiães” adultos. São garoti-
nhos e garotinhas, estas em menor número, e alguns rapazes e homens
adultos. Dentre estes, diversos usam apenas uma faixa vermelha a tiraco-
lo, sobre o dorso nu ou sobre a camiseta. A grande maioria deste grupo
assim caracterizado paga promessas ligadas a curas de diversas doenças
ou a problemas de outro tipo.

Interessante foi o depoimento de um rapaz, portador de fita larga,
vermelha, a tiracolo, sobre o dorso nu, a qual segura o calção também
vermelho: afirmou que o importante é a fé, não o traje ritual. Porém, na
procissão, “se curte a emoção”; por isso, ele resolveu sair com o traje de
“Sebastião” este ano, após anos de hesitação. O motivo “foi por um mo-
mento difícil que eu passei na vida, um tempo atrás... Não estou pagando
promessa; estou agradecendo uma graça que ganhei do Santo”, justificou.

Durkheim (1954) tratou de modo sistemático a questão do entu-
siasmo, do delírio, da força exercida pelas emoções coletivas sobre o com-
portamento dos indivíduos nos rituais. Temos um caso ilustrador neste
rapaz, no qual a exaltação dos sentimentos coletivos, além da atração
exercida pelo exemplo dos outros, vence nele a sua timidez natural, o
induz a demonstrar externamente, em seu corpo, a gratidão para com o
Santo, apesar de afirmar (convictamente ou para se justificar diante de
um entrevistador estranho) que “a fé é o mais importante, não a roupa”.
Deste modo, os indivíduos se sentem “ligados ao grupo”. Assim, na
alternância entre o racional e o emocional no exercício da fé, este último
assume a prioridade, motivado pelos comandos do locutor, pela esponta-
neidade dos grupos que gritam aclamações e pela acolhida simpática dos
frades no carro-andor.

Este sentir-se bem suscita um estado psíquico que atinge a multidão
participante em sua totalidade. Para Durkheim (1954), tal estado consti-
tui a “única base sólida e estável do que se pode chamar de mentalidade
ritual” (p. 378-379).
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É interessante observar que a graça alcançada acontece na situação
cotidiana da vida dos indivíduos; mas, a morfologia da expressão pública
do agradecimento se dá num contexto não-cotidiano, não “normal”, num
contexto dominado pelo sagrado. E o sagrado, na vida desses devotos,
extrapola os limites do dia-a-dia e se traduz na mudança dos comporta-
mentos “normais”.

Outro elemento importante a ser destacado nesta procissão é a sua
extensão incomum, se comparada com outras procissões urbanas atuais:
são os oito quilômetros da igreja dos capuchinhos até o Largo do Russel,
acrescentando-se a parada ao redor da Catedral, quando o povo aguarda
de pé o recomeço do cortejo, o qual se reinicia em direção ao Largo do
Russel depois de terminada a missa solene presidida pelo Senhor Cardeal.
Além deste percurso, temos a volta do andor do Russel para a Tijuca,
acompanhado este por uma pequena multidão equivalente à do início da
primeira etapa: Tijuca-Catedral, que levam o Santo Padroeiro de volta ao
seu santuário.

Com essa extensão, a procissão se reveste de um caráter penoso,
além do aspecto lúdico, festivo: ela produz também fadiga, desgaste físico,
sobretudo a pessoas de idade madura – a maioria – e pouco habituadas a
grandes caminhadas.

O clima do ato religioso não tem nada de penitencial; é todo de
louvor ao Santo, apesar da emoção que despertam as paradas em frente
ao Presídio e ao Hospital do Câncer. No entanto, existe uma ligação
entre o desgaste físico e a noção de sacrifício: a própria palavra “desgaste”
tem entre seus sinônimos os termos “perda”, “consumição” e “consumpção”,
enquanto o verbo “desgastar” significa também “consumir”, “destruir”.
Ora, são todos termos conectados com a terminologia sacrifical.

Além disso, dentre as variadas espécies e tipos de sacrifícios, a ca-
minhada longa e estafante seria uma delas, porquanto:

1. Temos aí o ofertante ou sacrificante e a vítima ou sacrificado, na
pessoa de cada devoto;

2. A noção de consumir, de perder, de destruir (a vítima) está pre-
sente no desgaste físico, no cansaço, como vimos acima: as forças
físicas se consomem;
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3. Estamos diante de um ato religioso, condição para que haja verda-
deiro sacrifício; os devotos estão no plano do sagrado, portanto;

4. Dentre os participantes da procissão – vimos acima – está muito
presente a intenção de pagar promessas, agradecer favores al-
cançados e/ou solicitar ajudas ao Santo, ou simplesmente,
homenageá-lo; atitudes internas que acompanham os sacrifícios
e até distinguem alguns dos diversos tipos em que estes se classi-
ficam, conforme Mauss (1968, p. 193-307) e outros autores por
ele citados.

É importante salientar que as procissões, em si, não são atos
sacrificiais. É sabido, ao contrário, que nas procissões coloniais e do tem-
po do Império predominava o lúdico, enquanto que nas romarias ou pe-
regrinações, era e é recorrente o aspecto penitencial. Ambas as tendências
foram marcantes na formação do catolicismo vivido do Brasil, e conti-
nuam a sê-lo na continuação deste.

A procissão de São Sebastião do Rio de Janeiro reúne, portanto, os
dois elementos: o penitencial e o lúdico. “Se todo sacrifício é uma oblação,
há oblações de espécies diferentes”, escreve Mauss (1968, p. 203), confir-
mando teoricamente o fato da multiplicidade de intencionalidades apre-
sentadas pelos devotos e pagadores de promessas ao longo do cortejo ritual.

O caráter de sacrifício pessoal também fica claro nesse contexto, já
que é “a personalidade do sacrificante que é afetada diretamente pelo
sacrifício” (MAUSS, 1968, p. 206). Ora, no Cristianismo, o único sacrifício
aceito é o pessoal do Cristo, ao qual se referem e com o qual se relacionam
diretamente os sacrifícios pessoais e/ou coletivos dos fiéis.

Acontece que no catolicismo implantado no Brasil, de importação
ibérica, de assimilação mestiça: santeiro, devocional, penitencial ou lúdico,
foi transferida para os Santos preferidos, os mais invocados e festejados
pelo povo, esta referência cristológica fundamental, muito clara nos li-
vros do Novo Testamento e recorrente nos textos litúrgicos oficiais.

De modo que há um processo de deslocamento da referência
cristológica supracitada, para os Santos. O sacrifício/martírio destes subs-
titui o sacrifício do Cristo na ação devocional ou sacrificial, seja provisó-
ria, seja permanentemente, dependendo do grau de conhecimento
doutrinário ou bíblico-catequético dos indivíduos, grupos ou coletivida-
des de devotos.
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São Jorge, a festa, o templo e a devoção: sincretismos, magia e
religião

Manhã de 23 de abril de 1991 e de 1992. Praça da República, cen-
tro do Rio de Janeiro. Duas filas longas de gente aguardando sua vez para
entrar na igreja de São Jorge e rezar diante do Santo, controladas por
vigilantes e membros masculinos da irmandade dona do templo, vestidos
com suas túnicas pretas até os pés e murças vermelhas. Uma das filas se
formava ao longo da Praça da República, entrando por uma porta lateral
do templo. A outra ingressava pela porta principal, na Rua da Alfânde-
ga, e seguia serpenteando por esta artéria, dobrando a esquina e esten-
dendo-se até a Avenida Presidente Vargas.

Isto acontecia em pleno movimento de início matinal das ativida-
des da “SARA”: conjunto de ruas no centro comercial do Rio, caracteriza-
das por um comércio mais popular: ruas estreitas, a maioria só para
pedestres, apinhadas de lojas normalmente de tamanho pequeno e mé-
dio, muitas exibindo seus artigos não em vitrines, mas em tabuleiros que
se estendem até a rua.

Tal conjunto constitui um quadrilátero entre a Av. Presidente
Vargas, a Av. Passos, Praça Tiradentes e Praça da República. É limitado
por estas artérias. A Igreja de São Jorge e São Gonçalo Garcia situa-se
neste local.

São Jorge é titular, ainda, da paróquia do bairro de Quintino
Bocaiuva, Zona Norte da cidade, berço natal do ex-jogador Zico, que na
época da pesquisa era ainda conhecido como “o galo de Quintino”. Este
bairro celebra sua festa também nessa mesma data, com missa solene,
visitação intensa à igreja matriz e procissão.

Na Vila de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, há uma procissão
eqüestre em honra do Santo, nesta mesma data, com a participação do
esquadrão da cavalaria da Polícia Militar – do qual São Jorge é também
Patrono –, acompanhado de outros cavaleiros, montados em cavalos,
mulas, jumentos...

Minhas observações para a tese de Doutoramento, durante os anos
de 1991 a 1993, se localizaram preferencialmente na igreja da Alfândega e
em outras igrejas do centro do Rio que possuem imagens do Santo em
nichos ou altares votivos. Muito visitadas por devotos, estes depositam
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diariamente flores, sempre vermelhas ou brancas, bilhetes com pedidos e
listas de nomes de pessoas que se recomendam ao seu patrocínio. Vêem-
se também pequenas espadas e capacetes de Ogúm entre as ofertas diante
das imagens católicas do Santo, postadas em nichos no interior de tem-
plos ou sobre móveis em salas de milagres; localizei também, nesses locais,
pedidos escritos para aquele Orixá, revelando o sincretismo do culto.

Voltando às festas observadas: no lado da igreja que dá para a
Praça da República se concentrava a maior aglomeração e o clima festivo
mais acentuado. Conferi presença destacada de vários grupos: dentre es-
tes, chamou-nos inicialmente mais a atenção o dos “banqueiros” do bicho
– assim nos identificaram – charmosos em seus ternos brancos impecá-
veis, sapatos brancos e camisas vermelhas de colarinho aberto; alguns de
flor vermelha na lapela e chapéu branco; uns poucos com colete, também
da mesma cor, e meias vermelhas: tal qual se vê em filmes e peças teatrais
cariocas que retratam a boemia dos anos 20 a 40 e focalizam os tradici-
onais “malandros”, presenças obrigatórias naquelas décadas no bairro
carioca  boêmio da Lapa.

Apesar de ainda cedo – cerca de oito horas da manhã –, os homens
deste grupo e outros pertencentes à Escola de Samba do Estácio, da qual
São Jorge é também protetor,  esbanjavam cerveja e queijo assado nas
diversas barracas improvisadas, ou sentados nas mesinhas, acompanha-
dos de garotas e senhoras, a maioria mulatas, vestidas também de verme-
lho ou vermelho e branco.

São estas as cores tradicionais do Santo no Catolicismo e na
Umbanda. No Candomblé é azul escuro, também no Rio, sobretudo nas
casas de origem e/ou linhagem espiritual baianas, assentadas na cidade e
na região metropolitana carioca.

O Professor Roberto Motta, por ocasião duma apresentação destes
dados etnográficos, ligou tal modo de vestir dos bicheiros e da Escola de
Samba à entidade Exu Zé Pelintra, cultuado na Umbanda em praticamen-
te todo país e na Jurema urbana em Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Paraíba...

Outro grupo destacado era o dos membros da Irmandade de São
Jorge e São Gonçalo Garcia, proprietária da igreja. Todos vestidos com
as roupas da corporação, homens e mulheres: ternos e vestidos pretos –
algumas mulheres de branco –, com uma murça vermelha. As de branco
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faziam mais o serviço da rua, as de preto organizavam a guarda do Santo
e os serviços internos da igreja. Na rua, elas vendiam santinhos, orações,
“moedas de S. Jorge”, espécie de amuleto: um saquinho de croché verme-
lho, com moedas costuradas dentro, para se pôr na bolsa ou bolsos, “a
fim de chamar dinheiro e prosperidade”, explicavam.

Uma kombi com sistema de som, postada ao lado da igreja, trans-
mitia notícias e avisos de utilidade pública, tais como: a recuperação, pela
polícia presente na área, de um toca-fitas roubado de dentro de um carro;
o dono deveria apanhá-lo no posto policial da SARA.

Anunciando-se como “o serviço de relações públicas da igreja”, o
locutor rezava orações escritas para S. Jorge, fazendo propaganda das
mesmas para o povo comprar. “Puxava” igualmente Pai-Nossos e Ave-
Marias.

Muitos vendedores de imagens, quadros, fitas do Santo, livrinhos,
medalhas, espalhavam-se pela área. Como acontece em todas as festas de
santos no Rio, vendiam-se muitas velas: brancas, amarelas, vermelhas.
Em alguns poucos tabuleiros, havia velas azuis de Ogúm do Candomblé.
Um outro aspecto mágico patente ficava por conta das senhoras da ir-
mandade que vendiam velas “bentas na primeira missa” celebrada na igreja,
às cinco da manhã. A pergunta sobre o que tinha de diferente ser da
primeira missa, respondiam que as da “primeira” eram espiritualmente
mais fortes, melhores: “a primeira é sempre a primeira!”

Senhoras e moças da Umbanda ou “Umbandomblé”,4 com suas
vestes rituais, se postavam, arqueadas sobre os joelhos ou sentadas ao
longo do gradil posto ao lado da igreja. Sobre uma toalha estendida no
asfalto ou num tabuleiro, havia imagens de S. Jorge, Santo Onofre, S.
Lázaro, santinhos de Sto. Antônio do Categeró, com velas brancas e
vermelhas acesas. Estavam ali para dar consulta, vender patuás e outros
objetos “portadores de axés”, orações etc. Em alguns desses altares impro-
visados se viam tocos de cigarro, cachimbo (de uso comum de Exus e
outras Entidades do “Povo-da-rua”) e caixas de fósforos.

Mulheres e homens de diversas idades passavam ao longo das filas,
distribuindo orações para Santo Antônio do Categeró, Santo Expedito,

4  Expressão recorrente entre pesquisadores de Religião no Rio, na década de 1990, para designar
os grupos religiosos de “Umbanda traçada com Nação” ou “com Nagô”.
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com propagandas de serviços religiosos em igrejas ortodoxas populares ou
católicas brasileiras. A moça que distribuía santinhos de Santo Expedito
dizia que pagava promessa “por uma grande graça alcançada.”

O velho “Gentileza”, figura bem conhecida das ruas do centro do
Rio e de Niterói na época desta pesquisa – soube recentemente que fale-
ceu –, com suas vestes de profeta apocalíptico, estandarte na mão direita,
anunciava a mensagem da “gentileza de Deus” nas relações interpessoais,
utilizando sempre conteúdo moralizante nas pregações. Ia sem parar, de
um grupo para outro, pregando. Até que encostou junto de uma moça,
postada na fila, ameaçando-a em nome de Deus, pelos seus pecados. Ves-
tia ela vermelho vivo, com brincos representando a serpente de Oxumaré.
A moça repelia o Gentileza de modo engraçado, dizendo já estar cansada
de suas pregações, na barca de Niterói.

Em dado momento, o Gentileza encaminhou-se para as umbandistas
que davam consulta e vendiam objetos “portadores de axés”, pregando
sempre. Ao aproximar-se mais do grupo, uma delas entrou em pânico:
benzia-se repetidamente, ajoelhava-se em seguida e, com sinais de mãos
angustiados mandava o Gentileza afastar-se, inclinando-se sobre o tabu-
leiro, como que a proteger seus axés da “contaminação” do outro religio-
so. A moça dava mostras de sentir-se ameaçada ritualmente pelo Gentileza:
a proximidade do mesmo e sua pregação parecia perturbar o “trabalho”
dela com os Orixás e demais Entidades.

Temos aí um exemplo eloqüente, nos parece, da ocorrência das
fronteiras do sagrado, imbricadas nos processos de misturas religiosas, em
nosso quadro sóciorreligioso. Tais fronteiras obedecem a regras e normas
passíveis de estudos  mais aprofundados, a fim de detectar-se quando e
em que circunstâncias acontecem as recusas das misturas, estas muito
comuns em outros contextos sociorreligiosos.

Em nosso estudo sobre um ritual ecumênico católico-candomble-
cista-umbandista realizado em São João de Meriti, Baixada Fluminense,
em agosto de 1988,5 pudemos comentar amplamente o comportamento
do povo-de-santo e do povo católico da paróquia onde aconteceu a cele-
bração. Ninguém, a não ser os envolvidos no ritual, compareceu na igre-
ja, com exceção de alguns poucos curiosos e mães das crianças da
coreografia. O templo ficou vazio do povo negro, ao qual se destinava

5 A este respeito ver Medeiros, 1992.
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prioritariamente esta cerimônia. No entanto, o povo-de-santo acorre em
massa para as igrejas católicas e as devoções e festas tradicionais, assim
como muitos freqüentadores das igrejas católicas recorrem aos serviços
religiosos das Religiões de Matriz Africana. As misturas são benvindas
sim, mas em seus devidos lugares e situações. O trânsito de uma instância
religiosa para outra, a fim de se obter os favores desejados, é plenamente
executado em nosso rituais. A junção, porém, num mesmo ambiente, de
objetos sagrados e a ocorrência numa mesma celebração de rituais católi-
cos, umbandistas e candomblecistas, não foi julgado permitido, nem pelo
povo católico nem pelo candomblecista e umbandista, convidados para a
celebração na matriz de S. João de Meriti: objetos sagrados considerados
“fora de lugar” não são permitidos. Neste sentido, a junção, a mistura,
causaram temor.

Voltando à Praça da República: finalmente, após duas horas e meia
na fila, ingressei no templo. Lá, diante da enorme imagem eqüestre do
Santo, pude apreciar olhos comovidos, lacrimejantes, a ele dirigidos, ora-
ções fervorosas. Ofertavam-se flores, que senhoras da irmandade na “guar-
da do Santo” recolhiam. Muitos traziam terços, imagens etc., que as
senhoras encostavam na imagem e devolviam. Na igreja não havia
superlotação, por conta da organização das filas. Poucas pessoas, relativa-
mente, aguardavam a próxima missa. A maioria só queria rezar um pou-
co, acender velas no queimador do lado de fora do templo, comprar alguma
lembrança do Santo e voltar para o trabalho.

Na capela anexa, hoje transformada num grande mercado de arti-
gos religiosos, idênticos aos vendidos fora, não faltavam os saquinhos
com moedas dentro “para não faltar dinheiro”. Esta prática de índole
mágica confirma a convicção freqüente no Rio de Janeiro, me dizia Raul
Lody, ao comentar com ele esta pesquisa, que atribui a S. Jorge a resolu-
ção das “causas difíceis”.

No queimador situado na entrada da igreja era intenso o movi-
mento: ofertavam-se moedas (poucas) e velas (muito mais), as de tama-
nho pequeno e as votivas, mais altas que uma pessoa, amarradas ao
queimador. Soldados da PM, vestidos alguns com fardas de gala, outros,
de trabalho, circulavam.

De volta para a rua, pude conferir a passagem de um grupo de
jovens perto da fila de fiéis, gritando: “Isto é uma profanação. Só Jesus
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Cristo salva!” Trata-se de uma outra demonstração eloqüente: seja do
repúdio ao nosso catolicismo vivido, misturado com elementos de matriz
africana; seja da atual reivindicação pelos evangélicos, em número cres-
cente no país, por um exclusivismo religioso no Brasil, de inspiração
pentecostal e neopentecostal; seja, talvez, da não-existente ou da dimi-
nuição da propalada paz e tranqüilidade em nosso campo religioso con-
temporâneo, responsável pela formação do mito do “Brasil da total
tolerância religiosa”.

Um outro aspecto interessante da devoção a São Jorge, no Rio, é a
participação dos banqueiros do jogo do bicho na Festa. Sobre isto me
informaram que

(...) os grandões chegam de manhã; cedinho estavam aqui: o Anísio, o Zinho da
‘Estácio’... eles vêm de madrugada... Os ‘banqueiros’ dão contribuição à igreja,
podem dar, mas a festa aqui não é deles, não. Eles bancam a festa em vários
lugares... no próximo domingo mesmo, sai uma procissão do Santo da quadra da
Escola de Samba Império Serrano, às 11 da manhã.

Uma outra versão ouvida dos comerciantes é a de que os bicheiros
chegam no período entre meia-noite e cinco da manhã:

(...) Chegam com seus carrões, suas mulheres, bem vestidos de branco, as mulheres
de vermelho... eles e seus seguranças... é cada carrão... isso aqui fica tudo cheio...”

Digno de nota, nesses relatos, o aspecto mítico que eles transmi-
tem: os bicheiros são apresentados dentro de uma aura de um mundo à
parte, fantástico, como se fossem heróis míticos. Do mesmo modo, são
mencionados os artistas de TV, os cantores, os membros das diretorias das
Escolas de Samba, acompanhados de parte da agremiação. Estes últimos,
porém, chegam à luz do dia e ficam, cantando pagode, tomando cerveja e
se confraternizando com gente de outras escolas; a maioria, de vermelho
e branco. Além disso, observei que muitos vêm com as cores do Santo
por devoção, não por serem desse ou daquele grupo.

Alguns rapazes, vendedores de comidas e bebidas numa barraca,
distribuíam convites para um “Pagode de São Jorge”, marcado para o
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sábado seguinte, no Estácio. São visíveis, também, a gente do povo-de-
santo em pequenos grupos, na praça, nas filas e na igreja. Muitos com as
guias de seus Orixás no pescoço.

A Fé, tema de muitas variações

Missa das 11 horas, na Festa de 1992. Ninguém mais entra na igre-
ja de São Jorge, tão apinhada que está; a irmandade e os seguranças não
permitem. O jeito então, para muitos fiéis, é se organizarem do lado de
fora, na rua da Alfândega, estreita como é, concentrados de frente para a
porta do templo. Me meti também neste grupo. Todos estão contritos e
em silêncio, silêncio que contrasta com o barulho dos transeuntes, ven-
dedores, de gente que entra e sai das lojas vizinhas.

Esta atitude contrita, silenciosa, atenta, desta porção de devotos,
impressionou-me. Fez-me refletir um pouco a respeito da dimensão da fé,
da atitude de crer, realidade que perpassa todo esse texto. Inspirada por
uma sensação mais ou menos nítida da presença do Mistério, a fé se ex-
pressa pelo comportamento respeitoso em relação a objetos, espaços, pa-
lavras e gestos rituais; pelas estórias que se contam de pessoas e grupos
punidos por desrespeito às coisas e pessoas sagradas.

Nas festas de São Jorge, o elemento lúdico, festivo, quase carnavales-
co, podemos dizer, está presente e bem presente, como foi descrito. No
entanto, esta dimensão do culto religioso em nossos rituais – o seu lado
espetacular –, convive com espaços de silêncio, de oração contrita individual,
de olhares que se demoram comovidos e esperançosos na direção do santo
ou do queimador das inúmeras velas votivas. Tenho observado momentos
de paradas, de câmeras lentas, ao lado dos barulhentos e entusiastas.

A partir desse contexto, reflito neste aspecto não-utilitário da de-
voção aos santos do catolicismo. Esta não constitui uma mera relação
utilitária, apenas. Estão em jogo, igualmente, dimensões incomensurá-
veis entre o finito, simbolizado por uma vela, por exemplo, e o infinito, ou
o que compromete uma existência inteira: a saúde a ser readquirida, a
vida a ser salva ou resgatada, a postura diante da própria morte...

A busca da proteção, procurada no Santo, não perfaz uma simples
relação de troca entre iguais. Ao contrário, supõe uma relação entre o
frágil e o Poderoso; entre o relativo, o finito e o Absoluto, o Infinito. A
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troca é, pois, bem desigual e por isso remete a atitudes que implicam em
posturas humildes, em rebaixamentos diante do indizível, em aceitação
temerosa do Mistério. As pessoas se põem nas mãos do Santo, se oferecem
também a ele, nos pedidos que fazem das coisas e bens referentes a este e
ao outro mundo.

Esses dados estão de acordo com observações de Marcel Mauss
(1974) sobre as trocas, no ponto em que este autor identificou a circula-
ção de coisas com a circulação de “direitos e de pessoas”, na percepção de
que o “doador se dá ao dar” (p. 128-129): se dá e, ao mesmo tempo, se
recebe, e recebe o Santo, com os bens que crê receber ou receberá do mes-
mo. Só que tal relação quase de companheirismo se perfaz num horizonte
marcado pela hierarquia. O Santo é amigo, sim, mas desigual.

O devoto pois, ao admitir a excelência do doador e a desigualdade
da dádiva recebida ou pedida, é levado ao cultivo de outros sentimentos
religiosos que não só a busca de proteção. E aí nós temos no Catolicismo
vivido o aspecto da fé também como reconhecimento e admiração dos méri-
tos do Santo.

Neste caso, o herói da fé aparece em sua exemplaridade, apresenta-
do e aceito como fonte de inspiração dos comportamentos. Ou então, a
sua força é reverenciada e acatada: “São Jorge é Santo forte, é o Santo das
causas difíceis”. As representações de força, poder, valentia abrem um
leque extraordinário de atitudes devotas sérias para com o Militar-Mártir,
como tive oportunidade de constatar, no decorrer da pesquisa.

Um outro sentimento ligado à fé e à crença é o de entrega confian-
te ao Santo; um como pacto de amizade e fidelidade que se quer mútua,
recíproca, embora seja conhecida e assumida a distância entre o amigo
celeste e o fiel devoto. Neste caso, é importante exibir os medalhões, tatu-
agens sobre o corpo, anéis, santinhos de São Jorge dentro da carteira,
imagens no carro, no quarto de dormir ou na frente da casa, exteriorização
simbólica da relação querida, mantida e reforçada pelos momentos de
oração individual e de participação no culto público ao Santo.

A diversos tipos de representações e de comportamentos corres-
pondem, pois, conteúdos simbólicos diferentes no processo dinâmico do
ato de crer. Deste modo, identificamos acima certa multiplicidade de re-
presentações e processos no horizonte de significados católicos, com res-
peito à fé e à crença. Passando para os horizontes dos Candomblés e
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Umbanda, percebe-se um sentido diverso do conteúdo, e mesmo, da
conceituação da fé, proveniente do tipo de relação estabelecida entre os
fiéis e a divindade, nestas Tradições religiosas.

De fato, aquelas religiões proporcionam uma experiência palpável,
sensível do Mistério, muito mais que as Tradições cristãs em geral. Para
estas, a fé é um argumento das coisas que não se vêem”, explica o livro
bíblico Epístola aos Hebreus. Enquanto isso, um dos pais-de-santo meus
interlocutores confessava que passara do Catolicismo para a Umbanda
justamente porque nesta podia ter mais contato com o sagrado; a experiên-
cia deste é ali mais palpável que no Catolicismo, afirmava convicto.

Para os cristãos, crer é sobretudo a adesão integral a Pessoas e Verdades
que não se vêem; ou, como escreve Steil (1994), citando Vaz e De Certeau,
a fé “é a evocação do ausente e para ele remete”, sendo “a falta que articu-
la o discurso cristão” (p. 45). Para candomblecistas e umbandistas, no
entanto, acostumados a sentir e se comunicar com suas Entidades, crer é
principalmente cumprir as obrigações rituais a elas devidas, semelhantemente
ao que aponta Pouillon (1979), seguindo outros pesquisadores, ao estuda-
rem povos da região central da República do Tchad. Para estes povos – e
para o povo-de-santo igualmente, podemos dizer – a fé é mais concebida
como a fé em ato, ritualizada, e não enquanto representação (p. 43-51).

O Espiritismo Kardecista combina com as outras religiões mediúnicas
supracitadas, praticadas no Brasil, no que tange à vivência da experiência
direta com os espíritos, através da comunicação com os mesmos; a dife-
rença, porém, fica no enfoque posto na fidelidade aos valores éticos vivi-
dos em sociedade e na prática da filantropia, realizada em nome da religião.

No Catolicismo vivido, no entanto, a ânsia por experiências palpá-
veis, sensíveis, dos seres e eventos objetos da fé é enorme da parte dos
fiéis. Desde algumas décadas atrás cresce o desejo de ir atrás de visões e
aparições, públicas e particulares, e de acontecimentos ditos miraculosos.

Parece que a vizinhança com os fenômenos religiosos apresentados
espetacularmente pelas diversas religiões – as mediúnicas e as neopente-
costais – “contaminam” pessoas e grupos que vivem o catolicismo tradicio-
nal-popular e/ou participam de movimentos afins ao pentecostalismo
católico.

O afã apologético e a competição religiosa despertam neles o debate,
a “disputa santa”: querem mostrar que Deus também se manifesta espe-
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tacularmente – e aqui com mais certeza que nos “outros”, nos espaços
religiosos católicos. Entram, assim, na mesma “arena” sociológica e sim-
bólica. Deste modo, católicos de diversos movimentos tornam-se contí-
guos às Tradições religiosas citadas, assumindo uma certa participação na
“guerra santa” entre neopentecostais e afrobrasileiros contemporâneos,
como recentemente estudou Luís Eduardo Soares (1993, p. 42-50).

Tal atitude destes católicos revela aspectos múltiplos e complexos
da fé: afirmação forte da existência de Deus conforme o quadro referencial
aprendido no movimento onde vivenciam a sua prática religiosa; crença
combativa nas “aparições” da Virgem Maria; defesa veemente da veraci-
dade dos fenômenos que são patrimônio das crenças do grupo, como
coisas provenientes de Deus.

Considerações Finais

Expus, no início deste texto, que desejava trazer para a discussão
algumas questões da Antropologia da Religião relativas ao estudo dos
cultos e rituais religiosos, como sejam: composições e recomposições es-
truturais de celebrações; passagens da magia para a religião e vice-versa;
elementos do sincretismo afro-católico, coexistindo com a existência de
fronteiras opostas à mistura religiosa; o caráter lúdico dos rituais, agrega-
do ao sacrificial e à vivência da fé.  Tratamos rapidamente essas questões
através dos rituais descritos e comentados no texto, evidenciando os di-
versos elementos ora numa ora noutra Festa.

Além disso, pudemos constatar que algumas características presen-
tes em nossos rituais religiosos são constantes, embora ostentem configu-
rações diferentes, variando de caso a caso, de um tipo para outro de
celebração. Tais são: a vivência da fé e da crença, as figuras do sincretismo
religioso e sua contra-mão: as fronteiras do sagrado e as reivindicações
pelo exclusivismo religioso; as relações entre magia e religião, no decorrer
das ações rituais; o misto de tolerância religiosa e de conflitividade, pre-
sentes, em níveis diversificados, no cotidiano nacional; as tendências
“democratizantes” da busca de patrocínios e auxílios financeiros para
custear as Festas, por parte do clero, não mais unicamente voltados
para as oligarquias e os segmentos altos da população. Tais fenômenos
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continuam recorrentes no universo religioso brasileiro, constituindo-se
em temas de muitas variações.
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