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Resumo: A proposta é tecer algumas considerações sobre o uso feito por Raimundo Nina Rodrigues, 

em finais do século XIX, da categoria de “sobrevivência” para produzir um discurso científico acerca 

das religiões africanas na Bahia.  Atentando à fonte “Os africanos no Brasil”, percebemos que embora 

os termos “animismo” e “fetichismo” também estejam presentes, ao se remeter às religiões africanas, 

um novo termo surge como norteador do discurso de Nina Rodrigues, a categoria de “sobrevivências”, 

o termo não possui destaque, por exemplo, na fonte “O animismo fetichista dos negros bahianos”. 

Embora o termo seja utilizado no decorrer de toda obra “Os africanos no Brasil” e inclusive para 

referir-se às religiões africanas, é apenas ao falar das expressões de criminalidade na mentalidade do 

negro que Rodrigues deixa claro a que se refere ao falar em sobrevivência. 
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Nina Rodrigues (1862-1906) foi médico e professor na Faculdade de Medicina da 

Bahia no final do século XIX. Neste momento elevava-se a figura do médico, o qual deixava 

de depender da remuneração individual e passava a viver seu trabalho como cientista e 

pesquisador, que financiado pala nação e formado pelas universidades, intervinha na realidade 

e a transformava
ii
. Nesse sentido, é perceptível o caráter, ou ao menos, a justificativa 

nacionalista da importância que o próprio Nina Rodrigues dá às suas obras.  

Nina Rodrigues é considerado iniciador dos estudos sobre os negros no Brasil. Após 

tornar-se professor da Faculdade de Medicina da Bahia passou a se dedicar intensivamente 

aos estudos dos costumes de antigos escravos africanos e seus descendentes. Interessado 

especialmente por suas práticas religiosas desenvolveu duas obras específicas sobre a 

temática: “O animismo fetichista dos negros bahianos” (1900) e “Os africanos no Brasil” 

(1932). O caráter de seus trabalhos acadêmicos transcende sua figura e posição médica, 

rendendo-lhe adjetivos diversificados
iii

 e impondo sua obra como pressuposto básico a quem 

ambicione estudar as religiões africanas no Brasil. 

Entendo que a pesquisa acerca do discurso de Nina Rodrigues acerca das religiões 

africanas na Bahia do século XIX faz-se necessária por se tratar de um discurso pioneiro que 

inaugurou as reflexões acerca das religiões africanas no Brasil e se tornou leitura obrigatória 

aos que trabalharam posteriormente com a temática. A importância do discurso de Nina 

Rodrigues não está apenas em ser um estudo pioneiro, mas em ser um estudo cientifico 

legitimado institucionalmente pelo campo
iv

 médico brasileiro. Trata-se de um discurso que 
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compõe o pensamento cientifico brasileiro acerca das questões não apenas raciais, mas 

também do âmbito religioso. 

 Para minha reflexão acerca da categoria de “sobrevivência” em Nina Rodrigues para 

pensar as religiões africanas, tomo como fonte “Os africanos no Brasil”, uma obra póstuma de 

Nina Rodrigues, que se encontrava em processo de impressão na Bahia quando o autor 

faleceu em 1906 em Paris. A obra é dividida em nove capítulos, além da introdução, prefácio 

de Homero Pires e notas biobibliográficas por Fernando Sales. Nesta obra, Rodrigues 

problematiza a presença africana no Brasil no que denomina de presente, passado e futuro. A 

idéia defendida ao longo da obra é de que em principio ninguém imaginava que viria à se 

preocupar com a questão “o negro”, no entanto, a abolição deu-lhe um caráter humanitário, 

emprestando-lhes a organização psíquica dos brancos mais cultos, tornando-os vitimas de 

injustiça social. O autor está preocupado com a questão da miscigenação, não apenas em seus 

aspectos biológicos, mas também no que se refere às práticas culturais e a vida social. Sendo 

assim, a proposta de Nina Rodrigues é conhecer ao máximo as influências históricas da “raça 

negra” no Brasil, para entender de que forma ela atua na constituição do povo brasileiro
v
.  

 “Os africanos no Brasil” contempla as diversidades das práticas culturais africanas, se 

propondo a refletir sobre origem e nacionalidades, diversidades religiosa, revoltas e 

insurreições, a situação dos africanos no contexto histórico pós-abolição, línguas e 

manifestações artísticas, festividades e folclore, religiosidade, comportamento social e a 

criminalidade. Diante desta variedade temática, buscarei centrar o olhar em alguns aspectos 

principais que dão sustentação ao discurso de Nina Rodrigues sobre as religiões africanas na 

Bahia do século XIX, atentando particularmente aos usos feitos do termo “sobrevivências”. 

 

Sobre as “sobrevivências”. 

Embora os termos “animismo” e “fetichismo”
vi

 estejam presentes em “Os africanos no 

Brasil”, ao se remeter às religiões africanas, um novo termo surge como norteador do discurso 

de Nina Rodrigues, a categoria “sobrevivências”. Embora o termo seja utilizado no decorrer 

de toda obra e inclusive para referir-se às religiões africanas, é apenas ao falar das expressões 

de criminalidade na mentalidade do negro que Rodrigues
vii

 deixa claro a que se refere ao falar 

em sobrevivência. Rodrigues ao explicar que a criminalidade do negro pode ser expressa por 

duas vias - atavismo ou sobrevivência - diferencia o significado de ambos. 

 

O atavismo é um fenômeno mais orgânico, do domínio da acumulação 

hereditária, que pressupõe uma descontinuidade na transmissão, pela 
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herança, de certas qualidades dos antepassados, saltando uma ou algumas 

gerações. A sobrevivência é um fenômeno antes do domínio social, e se 

distingue do primeiro pela continuidade que ele pressupõe: representa os 

resquícios de temperamentos ou qualidades morais, que se acham ou se 

devem supor em via de extinção gradual, mas que continuam a viver ao 

lado, ou associados aos novos hábitos, às novas aquisições morais ou 

intelectuais
viii

.  

 

Rodrigues considerava a reversão atávica uma modalidade da degeneração psíquica, 

da anormalidade orgânica que, quando corporizada na inadaptação do indivíduo à ordem 

social adotada pela geração a que ele pertence, ou, quando se corporizou na inadaptação às 

condições existenciais de uma sociedade, que é a sua, constitui a criminalidade normal ou 

ordinária.  

A sobrevivência criminal era, ao contrário, um caso especial de criminalidade, aquele 

que se poderia chamar de criminalidade étnica, resultante da coexistência, numa mesma 

sociedade, de povos ou raças em fases diversas de evolução moral e jurídica, de sorte que 

aquilo que ainda não é imoral nem antijurídico para uns, réus já deve sê-lo para outros. Desde 

1894
ix

 Rodrigues insistia no contingente que prestam à criminalidade brasileira, muitos atos 

antijurídicos dos representantes das “raças inferiores”, negra e - os quais, contrários à ordem 

social estabelecida no país pelos brancos, são, todavia, perfeitamente lícitos, morais e 

jurídicos, considerados do ponto de vista a que pertencem os que os praticam. Na sua forma, 

esses atos procedem, uns do estágio da sua evolução jurídica, procedem outros do das suas 

crenças religiosas.  

Rodrigues entendia que a persistência das idéias do talião (sofrer pela parte que pecou) 

explicaria um grande número de crimes da população negra e mestiça. Rodrigues cita quatro 

casos, o primeiro referente à um menino a quem a sua avó meteu ambas as mãos em uma 

panela d’água fervendo, para puni-lo de haver furtado comida de uma marmita colocada no 

fogão. O segundo sobre uma menina a quem a amante de seu pai meteu igualmente as mãos 

em água fervendo, para puni-la de ter roubado. A queimadura causou a morte desta criança. O 

terceiro caso é sobre a mão de um negro, cortada pelo mesmo motivo. E por último, uma 

criancinha de dois anos, cuja avó, africana, lhe aplicou sobre os lábios uma colher de metal 

muito quente, a fim de puni-la, pela queimadura da boca, da indiscrição infantil de ter dito a 

um cobrador, de quem se ocultava a velha, que esta se achava em casa.  

Ao referir-se à religião africana como “sobrevivência”, Rodrigues escapa ao 

determinismo biológico, embora não o exclua, ao defini-la como um fenômeno do domínio 

social representado pelos resquícios de temperamentos ou qualidades morais, que se acham ou 
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se devem supor em via de extinção gradual, mas que continuam a viver ao lado, ou associados 

aos novos hábitos, às novas aquisições morais ou intelectuais. É em decorrência disso que a 

obra já se inicia com o conhecido apelo de Silvio Romero para que se estudem as práticas 

africanas, antes que estas desapareçam. 

Em 1879, Silvio Romero apelava aos pesquisadores brasileiros para que estudassem as 

práticas do negro. Nina Rodrigues observava em “Os Africanos no Brasil” que já haviam 

decorrido mais de vinte anos e não havia aparecido o especialista que devia satisfazer o apelo 

justo e patriótico do distinto escritor. Rodrigues acredita que a Bahia fosse talvez, em sua 

época, o único lugar onde se possam estudar os negros africanos, mesmo assim, estes estariam 

em idade muito avançada e com alta mortalidade e dentro de breve deveriam desaparecer. 

Dentre as sobrevivências africanas, as práticas religiosas foram para Nina Rodrigues
x
 

as que melhor se conservaram no Brasil, embora não tivessem se mantido como eram na 

África. Para o autor, não era fácil dizer o que foram as práticas fetichistas e a religião dos 

africanos enquanto durou o tráfico, nem depois dele, quando se estancou a chegada de novos 

africanos. Sendo assim, seria lícito dizer que as práticas religiosas podiam se manter 

relativamente puras e extremadas de influências estranhas. 

 

Mas, mesmo então, é de prever, na influência recíproca que exerceram uns 

sobre os outros os diversos povos negros acidentalmente reunidos na 

América pelo tráfico, se havia de fazer sentir poderosa a ação absorvente 

das divindades de culto mais generalizado sobre as de culto mais restrito, a 

qual, nestes casos, se manifesta como lei fundamental da difusão religiosa
xi
.  

 

Paralelo à noção de “sobrevivência”, Rodrigues discute se o estado de inferioridade 

social, e também religiosa, dos negros seria inerente ou transitória. Rodrigues afirma que não 

é a realidade da inferioridade social dos negros que está em discussão, pois ninguém se 

lembrou ainda de contestá-la. A questão é, sobre os que reputam essa inferioridade como 

inerente à constituição orgânica da raça e, por isso, definitiva e irreparável, com aqueles que a 

consideram transitória e remediável. 

Os que a vêem como inerente, segundo Rodrigues, entendem que a constituição 

orgânica do negro modelada pelo habitat físico e moral em que se desenvolveu, não comporta 

uma adaptação à civilização das raças superiores, produtos de meio físico e cultural diferente. 

Tratar-se-ia, explica Rodrigues mesmo de uma incapacidade orgânica ou morfológica. Para 

alguns autores, seria a ossificação precoce das suturas cranianas que, obstando o 

desenvolvimento do cérebro, se tornaria responsável por aquela conseqüência. “E a 

permanência irreparável deste vício aí se está a atestar na incapacidade revelada pelos negros, 
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em todo o decurso do período histórico, não só para assimilar a civilização dos diversos povos 

com que estiveram em contato, como ainda para criar cultura própria”
xii

.  

 Para Rodrigues, essas razões são pouco valiosas e procedentes. O autor explica que a 

ossificação precoce das suturas cranianas, excluído o caso patológico aqui inadmissível, há de 

ser um produto da evolução morfológica, proporcional e paralela à evolução funcional, de que 

é um caso apenas o desenvolvimento físico ou mental. Impossível, pois, tornar uma 

responsável pela outra. A ossificação será precoce, mas não prematura, pois ocorre em tempo 

e de harmonia com o reduzido desenvolvimento mental de que os povos negros são dotados.  

 

Recentemente a experiência clínica desfez uma ilusão fundada em erro 

análogo, por um momento triunfante em neuropatologia. A suspeita ou a 

crença de que a ossificação precoce das suturas cranianas fosse a causa do 

atraso no desenvolvimento mental dos idiotas e imbecis, em virtude da 

insuficiência do espaço oferecido ao desenvolvimento cerebral, acham o seu 

corolário prático no preconício da cranioctomia, intervenção cirúrgica 

destinada a remediar aquele defeito. Mas a experiência frustrou as 

generosas esperanças depostas nesta intervenção, demonstrando, como era 

de esperar, que atraso cerebral e precocidade craniana se subordinavam ao 

mesmo vício degenerativo, tinham a sua causa comum na mesma anomalia 

evolutiva, e não se ligavam entre si por laços diretos de interdependência 

genética
xiii

.  

 

Rodrigues enfatiza a necessidade de se considerar que é demasiado escasso o curto 

espaço do período histórico para nele se fundar a afirmação categórica de uma 

impossibilidade futura de civilização do negro. A explicação evolutiva ensina que devemos 

contar as aquisições lentas e progressivas do aperfeiçoamento humano, assim, não é 

argumentando com o que nos ensina o curto período do conhecimento histórico dos povos, 

que se pode lavrar a condenação do negro a uma estagnação eterna na selvageria. No entanto, 

são também exageradas as pretensões otimistas, afirma Rodrigues.  

A alegação de que por largo prazo viveu a raça branca, a mais culta das seções do 

gênero humano, em condições não menos precárias de atraso e barbaria; o fato de que muitos 

povos negros já andam bem próximos do que foram os brancos no limiar do período histórico; 

mais ainda, a crença de que os povos negros mais cultos repetem na África a fase da 

organização política medieval das modernas nações européias, não justificariam as esperanças 

de que os negros possam herdar a civilização européia e, menos ainda, possam atingir a 

maioridade social no convívio dos povos cultos.  

Embora Rodrigues entenda que as “raças” estão num processo evolutivo, não 

consegue definir com clareza as características de cada estágio, e nem mesmo as “raças” que 
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fariam parte dos mais elevados, embora sugira que pela análise histórica seria a “raça branca”. 

No entanto, quando o assunto são as religiões correspondentes à cada estágio evolutivo, 

Rodrigues não hesita em afirmar que o “monoteísmo católico” está no topo da hierarquia com 

suas “elevadas abstrações”
xiv

.  

Para Nina Rodrigues
xv

 no momento da transição do século XIX para o século XX, a 

evolução religiosa no Brasil era evidente. Na Bahia, a análise psicológica seria facilmente 

decomposta em áreas superpostas: a mais elevada, mas extremamente tênue, estaria o 

monoteísmo católico, se por poucos compreendidos, menos ainda praticados. Em segundo 

lugar, viria a idolatria e a mitologia católica dos santos profissionais que abrange a massa da 

população – brancos, mestiços e negros mais inteligentes. Em seguida refereria-se a mitologia 

jeje-iorubana, que por meio da equivalência dos orixás africanos com santos católicos teria 

possibilitado a conversão cristã dos negros crioulos. E finalmente, o fetichismo estreito e 

inconvertido dos africanos das tribos mais atrasadas, dos índios, negros crioulos e mestiços do 

mesmo nível intelectual. Mesmo dentro da perspectiva médico-científica, a predileção de 

Nina Rodrigues pelo monoteísmo católico, não desaparece.  

Sendo assim, a preocupação conseqüente de Nina Rodrigues é definir, dentre as 

religiões africanas, a de qual povo africano estaria mais próxima ao catolicismo na escala 

evolutiva. No entanto, Rodrigues entende que tal como as “raças” as religiões africanas 

também sofreram “cruzamento” entre si, tornando quase que impraticável distingui-las. É a 

partir desta preocupação que surge no discurso de Nina Rodrigues a idéia de uma 

“mestiçagem espiritual”. 

Rodrigues possui preocupações quanto à presença do mestiço e do negro na população 

brasileira. Ele explica que não é a concepção teórica, toda especulativa e não demonstrada, de 

uma incapacidade absoluta de cultura dos negros, que merece preocupar povos, como o 

brasileiro, que, com a escravidão africana, receberam e incorporaram em sua formação étnica 

doses colossais de sangue negro. O que importa ao Brasil determinar, segundo Rodrigues, é o 

quanto de inferioridade lhe advém da dificuldade de civilizar-se por parte da população negra 

que possui e como essa inferioridade se constitui pelo “mestiçamento”, processo natural por 

que os negros se estão integrando no povo brasileiro, para a grande massa da sua população 

de cor
xvi

.  

 Rodrigues utiliza-se de um método comparativo entre a cultura africana (entre si 

mesma, com a brasileira e com a portuguesa), a fim de comprovar que a psicologia social dos 

negros tem grande influência sobre nós. Diante da necessidade de aprender o português para 
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comunicar-se com os demais, por exemplo, o negro o deturpava e o adaptava, além disto, sua 

arte invadia o cotidiano brasileiro. As expressões artísticas e religiosas, dessa maneira, servem 

para avaliar o intelecto do negro, permitindo-nos verificar que suas idéias não são nítidas e 

seus sentimentos e concepções, pouco definidas
xvii

. 

Para Rodrigues dentre as construções espirituais coletivas ou populares está a língua, 

trama com a qual se tecem as duas revelações primordiais, o mito e os costumes, é o 

instrumento de sua expressão e, depois da língua, as religiões. As múltiplas e variadas formas 

de manifestações dos sentimentos religiosos dão a mais segura medida da situação mental de 

cada povo. Também serve para pensar os usos e costumes
xviii

.  

Nina Rodrigues argumenta que faz parte do bom senso perceber que a mestiçagem não 

foi apenas física, mas espiritual, inclusive na linguagem. É preciso saber quais foram às 

línguas africanas faladas e as religiões praticadas no Brasil e tomar conhecimento dos 

modernos conhecimentos sobre elas realizados na África, para apreciar a influência que 

exerceram sobre o português falado no Brasil. Rodrigues entende que as danças, as músicas e 

as esculturas revelam a capacidade artística dos negros: 

 

Os sentimentos, as crenças religiosas fazem para os negros, como para as 

outras raças, as despesas das manifestações primitivas da cultura artística. 

Os deuses, o culto são ainda os temas, os motivos mais valiosos, as fontes 

de inspiração por excelência dos rudos artistas negros: aos de ordem 

religiosa se seguem ou se agregam motivo retirados das habituais ocupações 

nobres da guerra e da caça
xix

.  

 

Ao falar da dificuldade em dar uma idéia exata da significação cultual das esculturas 

africanas, Rodrigues retoma a dubiedade do caráter imanente ou transcendente do “fetiche” 

presente em “O animismo fetichista dos negros bahianos”, explicando que não são ídolos 

como se poderia acreditar à primeira vista, como o supõe o vulgo, como o têm afirmado 

cientistas e missionários que se deixam guiar pelas aparências e exterioridades.  

Os negros da Costa dos Escravos, sejam os de língua iorubana ou nagô, sejam os de 

língua jeje, tshi ou gá, não seriam idólatras, afirma Rodrigues. Teriam entrado em uma fase 

muito curiosa do animismo em que as suas divindades já partilham as qualidades 

antropomórficas das divindades politeístas, mas ainda conservam as formas exteriores do 

fetichismo primitivo. Xangô, por exemplo, o deus do trovão, seria certamente um homem-

deus encantado, mas que, para se revelar aos mortais, freqüentemente reveste ainda a forma 

fetichista do meteorito, ou da pedra do raio. Esta pedra seria convenientemente preparada para 
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nela residir o orixá, a quem que se dirige o culto, é ela que recebe os sacrifícios e os 

alimentos
xx

.  

Interessante notar que Nina Rodrigues alerta que não passaria pelo espírito de um 

homem mediocremente instruído a idéia de aplicar à determinação do seu valor as exigências 

e regras artísticas por que se aferem produtos da Arte nos povos civilizados, pois os frutos da 

arte negra não poderiam pretender mais do que documentar, em peças de real valor 

etnográfico, uma fase do desenvolvimento da cultura artística. Embora o discurso de Nina 

Rodrigues seja sobre não impor os valores ocidentais sobre a arte africana, a todo o momento 

ele impõe os valores religiosos ocidentais sobre a religiosidade africana. Em outro momento, 

Rodrigues ao falar da temática da criminalidade, explica que entre os africanos, o julgamento 

de atos criminosos transita entre valores jurídicos e religiosos, o autor faz isso, sem perceber 

que sua percepção ética
xxi

 também parte de uma moral religiosa, a cristã. 

Ao pensar essa “mestiçagem” referindo-se diretamente às religiões africanas, Nina 

Rodrigues analisa o que teriam sido as “práticas fetichistas” e a religião dos africanos durante 

e após o tráfico. Rodrigues entende que a influência recíproca entre os diversos povos negros 

no Brasil, levou à absorção das divindades de cultos mais generalizados, gerando uma difusão 

religiosa. Com o fim do tráfico, o “fetichismo” africano teria se reduzido à mitologia “jeje-

jorubana”. Nina Rodrigues começa a nos oferecer um esboço do que sugere para ele a noção 

de sincretismo, embora não se remeta ao tema nesse momento: 

 

Esta lei assim exemplificada e posta em evidência por A. Ellis para os 

povos negros da Costa dos Escravos dá a razão psicológica da 

preponderância adquirida no Brasil pela mitologia e culto dos jejes e 

iorubanos, a ponto de, absorvendo todos os outros, prevalecer este culto 

quase que como a única forma ritual organizada dos nossos negros 

fetichistas. Este fato me havia impressionado e, consignando-o, em 1896 eu 

o atri buí ao grande predomínio numérico dos nagôs sobre todos os outros 

africanos. Reconheço hoje que não era de todo justa a explicação, pois tão 

numerosos como os nagôs foram os colonos de outras procedências, 

sobretudo os angolas. A sugestão coletiva exemplificada na lei de Elis, 

servida pela melhor organização do sacerdócio e pela difusão da língua 

nagô entre os negros africanos e crioulos, sem excluir a importância do fator 

numérico, explica de modo completo o fenômeno observado, atestando em 

todo o caso a ascendéncia espiritual ou cultural deste povo
xxii

. 

 

 Concluindo, Nina Rodrigues entendia que só deveria permanecer no Novo Mundo as 

práticas mais complexas dos povos negros que, ao tempo do tráfico, se achavam mais 

avançados na evolução religiosa, essas práticas e cultos seriam forçadas a impregnar-se da 

contribuição de todas as concepções religiosas mais acanhadas, as divindades ou fetiches 
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individuais, as de tribos, clãs ou aldeias, dos negros não convertidos. É em virtude disto que 

Nina Rodrigues associa o termo “sobrevivência” à idéia de “mestiçagem espiritual”, aquela 

seria uma conseqüência desta e vice-versa. Meio século após a total extinção do tráfico, 

Rodrigues entendia que, o fetichismo africano constituído em culto se reduzia apenas ao da 

mitologia jeje-iorubana. Angolas, guruncis, minas, haussás, entre outros, que conservam as 

suas divindades africanas, (assim como os negros crioulos, mulatos e caboclos fetichistas) 

possuiam todos, à moda dos nagôs, terreiros e candomblés em que as suas divindades ou 

fetiches particulares recebem, ao lado dos orixás iorubanos e dos santos católicos, um culto 

externo mais ou menos copiado das práticas nagôs.  
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xxi

 “A ética manifesta-se para nós, de maneira imperativa, como exigência moral. O seu imperativo origina-se 

numa fonte interior ao indivíduo, que o sente no espírito como a injunção de um dever. Mas ele provém também 

de uma fonte externa: a cultura, as crenças, as normas de uma comunidade”. Vide: (MORIN, 2007, p.19). 
xxii

 RODRIGUES, 1982, p.215. 
 


