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Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar algumas análises interpretativas sobre o discurso anti-
sincretismo, proferido através de um documento confeccionado em virtude da realização da II 
Conferência Mundial da Tradição Orixá e Cultura (II COMTOC), realizada no ano de 1983, em 
Salvador/BA. Esta conferência repercutiu na mídia soteropolitana, em virtude de um manifesto intitulado 
“Ao público e ao povo de candomblé”, denominado, posteriormente, de “Manifesto anti-sincretismo”, 
reivindicando o reconhecimento do Candomblé como religião, propondo, conseqüentemente, um retorno 
a uma “pureza africana” ou “África mítica”. 
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A ambivalência do tráfico de escravos no Brasil.  

 
O tráfico de escravos ao Brasil, realizado pelos portugueses, em benefício da economia 

açucareira, retirou do continente africano milhares de seres humanos. Desde o século XV as 

incursões por toda a extensão litorânea do continente africano, bem como pelo seu interior, 

movida por viajantes portugueses foi uma estratégia de reconhecimento geográfico e 

populacional que possibilitou, mediante algumas “parcerias” com os reis de determinadas etnias 

a obtenção de uma quantidade considerada de mão-de-obra escrava para a indústria açucareira. 1 

Sabemos que a religião africana é caracterizada pelo culto ao ancestral coletivo familiar 

na concepção iorubá 2. Daí, a coesão familiar ser fundamental para as reverências a este 

ancestral. O tráfico descaracterizará este culto pois, famílias inteiras serão retiradas do seu 

ambiente familiar e separadas, muitas vezes,  no embarque para o novo mundo. Para os 

comerciantes escravocratas estas atitudes impediam sublevações dentro dos navios negreiros 

bem como, na colônia. Tal atitude, para os negros, desarticulava sua estrutura de plausibilidade. 

O recém-desembarcado na colônia viverá a realidade do engenho. Separados de suas 

famílias, de sua religião, o grupo escravo, formado nas senzalas, iniciará a busca por uma nova 

                                            
* Mestrando em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco; E-mail: 
barroca_silva@ig.com.br. 
** Professor e Coordenador do Mestrado em Ciências da Religião – UNICAP; E-mail: douets@unicap.br. 
1 Cf. RAMOS, Fábio Pestana. No tempo das especiarias: o império da pimenta e do açúcar. São Paulo: 
Editora Contexto, 2004. p. 89-95. 
2 PRANDI, Reginaldo. Segredos guardados. Orixás na alma brasileira. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2005. p. 37. 
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estrutura de plausibilidade na tentativa de resgatar sua religião, perdida em virtude do tráfico. A 

inserção nesta nova comunidade, constituída por indivíduos de diversas etnias, proporciona, ao 

escravo, ressignificar-se frente aos novos desafios encontrados, representados pela 

impossibilidade de culto ao ancestral familiar, para citar apenas um exemplo. Esta necessidade 

de ressignificação ou busca de plausibilidade, em situação de anomia, é característica de 

qualquer ser humano. O indivíduo é um ser inacabado, de acordo com Peter Berger. Ele não 

possui “códigos relacionais” que estabelecem uma relação pronta com a sociedade em que vive. 
3 Embora tenham já estabelecidos em si os “códigos” da comunidade africana de origem, na 

colônia, terão de reestruturar estes “códigos” e pô-los em prática, no desejo de “reviver a 

África” perdida. 4 Para esta reestruturação Roger Bastide afirma que: 

Podemos, pois, imaginar que pequenos grupos se formavam, que laços 
de amizade como também de rivalidade se criaram, que figuras de 
chefes apareceram nesta massa informe aos olhos dos brancos; esses 
grupos puderam manter parte de sua herança cultural, enquanto os 
chefes, pelo prestígio que usufruíam, puderam impor as formas 
culturais de seus países de origem a escravos pertencentes a outros 
grupos étnicos. 5  

No entanto, nada do que afirma Bastide poderia ocorrer sem a presença de atores 

importantes 6 para a rememoração da religião “perdida” na diáspora. Esta perda somente é 

“resgatada” na presença, do que Maurice Halbwachs chama, de “sementes de rememoração” 7. 

Para que esta frutifique é de fundamental importância a inserção do escravo em seu grupo.8 

Contudo, para Bastide, esta ressignificação não é empreendida completamente. Ao mesmo 

tempo em que os atores existentes no território colonial recuperavam, mediante suas 

possibilidades, algumas características da religião africana; outros constituintes da religião eram 

esquecidos, como o culto ao ancestral, conforme já afirmamos acima.  

 

                                            
3 Cf. BERGER, Peter. O dossel sagrado. São Paulo: Paulus, 1985. p. 18. 
4 Cf. BASTIDE, As religiões africanas no Brasil. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1971. v.1. p. 90. 
5 Ibid., p. 71. 
6 “Os ritos religiosos não são oficiados por qualquer pessoa, mas por atores determinados que mudam 
segundo as cerimônias. Essas, distinguem-se segundo as categorias sociais, as metades ou os clãs, os 
grupos de sexo e os etários, os especialistas na manipulação do sagrado e os meros fiéis, os chefes de 
família e os chefes das comunidades, os camponeses e as diversas classes de artifícios. Cada uma dessas 
categorias tem função específica a desempenhar que não se confunde com a de outros, se bem que sejam 
completamente e tenham em vista o bem-estar de toda a coletividade. A evocação dos mortos é deixada a 
cargo dos homens, enquanto a posse pelos deuses é a realização das confrarias femininas”. BASTIDE, 
Roger. As religiões africanas no Brasil. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1971. v.2, p. 339. 
7 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. Laurent Leon Schaffter. São Paulo: Edições 
Vértice, 1990. p. 28. 
8 “[...] é preciso que desde esse momento não tenhamos perdido o hábito nem o poder de pensar e de nos 
lembrar como membros do grupo do qual essa testemunha e nós mesmos fazíamos parte, isto é, 
colocando-se no seu ponto de vista, e usando todas as noções que são comuns a seus membros”.  Ibid., p. 
28-29. 
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A sociedade colonial no Brasil 

 
Não podemos desvincular o projeto colonial português da atuação missionária católica 

na colônia. O padroado era o vínculo que mantinha estas duas instituições unidas, mediante um 

único representante - o rei de Portugal. Este representava civilmente o catolicismo em outros 

territórios tendo recebido deles plenos poderes para atuar na propagação da fé cristã entre os 

“povos impuros”. Sendo assim, a cobrança dos dízimos, a autorização para a nomeação de 

bispos e missionários, a construção de igrejas na colônia dentre outros, são algumas das 

atribuições garantidas pelo Padroado, determinando, assim, a primazia do rei português sobre 

questões religiosas nas terras por ele conquistadas. 9 Com o Padroado, fica determinada nas 

colônias portuguesas, uma única religião a ser seguida e respeitada: o Cristianismo.  

Os missionários vindos ao Brasil para a “conversão das almas” aqui existentes e 

concebidas como “impuras”, estavam ainda tomados pela mentalidade de “guerra santa”, 

empreendidas contra os mouros. 10 Por conta dos embates na Europa contra os mouros, ao longo 

dos séculos, produziu-se uma mentalidade guerreira com a qual os missionários enviados ao 

Novo Mundo e os próprios colonizadores portugueses ficaram marcados pela experiência dos 

cruzados. Isso correspondia a uma total integração dos colonos portugueses no projeto 

português de exploração territorial, em nome de Deus. Em nome Dele era também defendida a 

escravização de indivíduos para a empresa exportadora açucareira. Por conseguinte, 

O elemento doutrinário é de suma importância na formação de uma 
cristandade, pois ele forma o embasamento da ação missionária e 
catequética. Ora, a formação da cristandade colonial brasileira 
comportava dois aspectos que tiveram influência decisiva sobre a 
maneira de pensar dos contemporâneos: a matança e escravização dos 
indígenas brasileiros e o tráfico negreiro com subseqüente 
escravização dos africanos no Brasil. Diante destes dois problemas, 
ninguém podia ficar alheio ao debate sobre a legitimidade da ação 
portuguesa, e daí decorreu um movimento doutrinário dialético que 
atravessou toda a História do Brasil: uns legitimavam por palavras e 
discursos o poderio português sobre indígenas e africanos, outros 
ficavam perplexos, hesitavam, ficavam inseguros [...] Assim sendo 
houve duas “doutrinas” na História da Igreja no Brasil: uma profética 
reveladora de Deus na face do “outro”, seja ele indígena ou africano 
outra justificativa da expansão religiosa que exprimia no nível a real 
expansão econômica, política e social, e que não podia revelar a face 

                                            
9 Cf. AZZI, Riolando. A instituição eclesiástica durante a primeira época colonial. In: HOORNAERT, 
Eduardo et al. História da Igreja no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1992. t. II/1. p. 163. Fato também 
observado por PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 23ª ed. 7ª reimp. São 
Paulo: Editora Brasiliense. 2004. p. 332. 
10 Tais interpretações darão surgimento ao que Eduardo Hoornaert denomina de “catolicismo guerreiro”. 
HOORNAERT, Eduardo. Formação do catolicismo brasileiro 1550-1800. Petrópolis: Vozes, 1991a. p. 
31-65. 
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do verdadeiro Deus senão escondê-la  sob as palavras mais 
enganadoras [...] Infelizmente esta doutrina profética era praticamente 
inexistente em relação aos africanos [...] é que os africanos escravos 
eram  tão necessários ao projeto colonizador que qualquer doutrina em 
favor deles dava a impressão imediata de solapar a base mesma do 
edifício social da colônia, sendo por conseguinte reprimida com a 
maior veemência [...] Em oposição a esta doutrina profética, existia a 
doutrina “oficial” ou justificativa do projeto colonizador, que partia da 
“totalidade” do invasor português e interpretava o Brasil a partir desta 
totalidade, de raiz econômica, verdadeiro discurso econômico (de 
expansão econômica) sob a capa de terminologias religiosas. Na 
realidade, esta doutrina justificativa era um discurso português não 
dirigido ao indígena mas a si mesmo, um discurso português para 
tranqüilizar a sua própria consciência e realmente esconder a face de 
Deus. A primeira finalidade desta doutrina era de enganar-se a si 
mesmo, dando-se a auto-ilusão que colonizar era evangelizar, que 
reduzir à escravidão era catequizar. 11 

A partir desta postura, marcada pela unicidade religiosa (cristã), sob a qual congregava 

todos os indivíduos (portugueses, índios e negros), objetivando uma coesão institucional (tanto 

religiosa quanto laica) para a atuação da empresa açucareira no território, cerimônias religiosas 

não cristãs serão proibidas, embora os senhores de escravos e, posteriormente o Conde dos Arcos 

realizam o que João José Reis denomina de um “controle esclarecido” 12.  

Além deste “controle esclarecido”, outras instituições favoreciam os negros reunirem-se 

em torno de seu culto, sob o manto do catolicismo: as Confrarias religiosas. Estas, conforme 

Roger Bastide, foram verdadeiros nichos de sobrevivência religiosa que proporcionaram aos 

escravos (devotos dos padroeiros das confrarias) reconstruírem, a partir do novo contexto, a sua 

identidade africana, deixando entrever que “[...] o catolicismo se sobrepôs à religião africana, 

durante o período colonial, mas não a substituiu” 13. Dizemos isto pois observamos que os 

inúmeros estudos apresentam as Confrarias ou Irmandades religiosas como espaço de 

sobrevivência da religião africana. Um dos mais conhecidos é o relato de Jean Baptiste Debret, 

o qual afirma que 

[...] durante um enterro de um príncipe negro, “o morto foi visitado 
por delegações de diversas outras nações da África representadas na 

                                            
11 HOORNAERT, Eduardo. A Cristandade durante a primeira época no Brasil. In: HOORNAERT, 
Eduardo et al. História da Igreja no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1992b. t. II/1. p.320-322. 
12 Para J. J. Reis isto significava a permissão da prática religiosa africana mantendo os negros de diversas 
etnias em confronto. O conde “preferia apostar na velha tática de dividir-para-dominar”. REIS, João José. 
Rebelião escrava no Brasil. A história do levante dos Malês em 1835. Ed. Revista e ampliada. 1. reimp. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 82. Tais fatos podem ser representados pelas Confrarias 
religiosas. Embora Bastide afirme que “o branco não se interessava pela religião de seu escravo a não ser 
na medida em que esta podia ter alguma influência, seja em perturbando seu sono pelos sons roucos de 
suas vozes quando cantavam, seja no caso em que um sacerdote negro se torna o chefe ou líder de uma 
revolta, de uma fuga de escravos, de uma episódio de suicídios coletivos”. BASTIDE, 1971, v.1,p. 184. 
13 BASTIDE, 1971, v.1, p. 181. 
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corte carioca. Reinava um clima de festa, com danças acompanhadas 
por palmas e percussão africanas. A isso somava-se o foguetório, que 
se tornou mais animado com a saída do cortejo, sendo o morto levado 
numa rede coberta por um pano mortuário com o desenho de uma 
grande cruz. À frente, um mestre-de-cerimônias abria caminho à 
bengaladas em meio à multidão e ainda mais à frente acrobatas 
piruetavam acompanhados pelo som de tambores e o pipocar de 
bombas e foguetes. Chegando a uma igreja de irmandade negra, 
enquanto do lado de dentro acontecia a cerimônia de sepultamento, 
nos moldes católicos, do lado de fora fervia a celebração ao estilo 
africano”. 14 

A comunidade cristã, oriunda de Portugal, trará do seu continente o culto aos santos 

católicos que influenciarão os negros escravizados, mediante ao que Bastide chama de “drama 

do inconsciente” 15 pois, interiorizará nestes indivíduos a imagem poderosa e eficaz destes 

santos diante da solução de todos os problemas. 16 Desta forma, a sociedade colonial favorece, 

ao nível das participações, as reinterpretações e as novas construções identitárias (afro-

brasileiras) dos indivíduos escravizados no território brasileiro.  

 

A interpretação do sincretismo afro-católico na ótica de Roger Bastide 

 
O sociólogo francês, Roger Bastide, diante das inúmeras interpretações dadas, por 

diversos pesquisadores (Raimundo Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Waldemar Valente dentre 

outros) da presença negra no Brasil, apresenta em seus estudos, uma postura interpretativa 

diferente dos referidos pesquisadores. Suas análises apresentam, como ponto discordante dos 

estudos anteriores, a capacidade associativa e intelectual do negro até, então, negada pelos seus 

predecessores.17 

Entendemos que o negro é o sujeito das transformações que ocorrem em sua religião no 

Brasil e tais transformações estão articuladas dentro de um processo de resignificação de sua 

identidade e lugar social. Isto se dá, de acordo com Roger Bastide, pelo processo de 

“equivalências místicas” 18, ocorrido ao nível das participações sociais, ou seja, através da 

                                            
14 REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de. 
História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. vol.2. p. 121-122. 
15 Cf. BASTIDE, Roger. Estudos afro-brasileiros. São Paulo: Perspectiva, 1983, p. 177. 
16 “A escravidão desenvolveu no negro um complexo de inferioridade; a religião do branco faz parte de 
uma cultura superior, de uma cultura de senhores. Projetando, por conseguinte, seus sentimentos 
religiosos de um orixá bárbaro a um santo católico, de um deus de escravo a uma divindade de senhores 
branco, o negro elevava a sua crença de um plano inferior a um plano superior”. Ibid. 
17 Cf. RODRIGUES, Raimundo Nina. O animismo fetichista dos negros baianos. Ed. Fac-simile. Rio 
de Janeiro:Fundação Biblioteca Nacional/Editora UFRJ, 2006. p. 107-121. 
18 “[...] não se tratava de identificá-las, nem de misturá-las, o que seria um verdadeiro sincretismo, no 
sentido original e exato do termo. Tratava-se de encontrar entre elas equivalências.” BASTIDE, op.cit., p. 
183. 
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interação do negro na sociedade colonial, como vimos acima. Inconscientemente, o negro 

realiza, através das semelhanças entre a estrutura teológica cristã portuguesa do século XVI, na 

qual a intercessão entre Deus e os cristãos é realizada pelos santos, e a base teológica africana 

possuidora, como intercessores entre os africanos e Olorum (o Deus da religião iorubá), os 

orixás, havendo equivalências entre tais estruturas, tendo os negros africanos associado os 

orixás aos santos. Esta é, segundo Bastide, a interpretação estrutural do fenômeno sociológico.  

A interpretação cultural, observada por R. Bastide, ocorre a partir das semelhanças 

funcionais entre santos e orixás. Ligados à natureza, os orixás são responsáveis (ou possuem 

funcionalidades) específicas. Por exemplo, Oxossi é o Deus da caça; Iemanjá, a mãe de todos os 

orixás, bem como, guardiã das águas do mar; Omolu, o Deus da varíola. 19 Segundo Bastide, o 

negro realizará correspondências entre as funcionalidades dos orixás com as funcionalidades 

dos santos católicos. O equivalente de Oxossi será São Jorge, santo guerreiro, “[...] que as 

imagens mostram varando com suas lanças dragões ou outros animais monstruosos[...]”. 20 Para 

Omolu, São Lázaro, “cujo corpo está coberto de feridas e que cura as doenças da pele [...]”. 21 

Segundo Bastide, os exemplos acima mostrariam um processo de desafricanização ou perda da 

identidade africana. 22 

O último dos processos sociológicos apresentados por Bastide é o social. As confrarias 

ou irmandades religiosas serão o palco para as conclusões de Bastide sobre a construção das 

equivalências místicas. A participação em uma confraria é primordial para manter-se no 

convívio social da colônia. 23 Isto vai ser exigido ao negro liberto, cativo ou ao seu proprietário. 
24 Para ele, as confrarias ou irmandades serão nichos de sobrevivência religiosa, como já nos 

pronunciamos acima, pois, aos negros não será “preciso romper com seus costumes tradicionais, 

mas fazer uma seleção deles, e dos que são considerados como aceitáveis, servir-se deles como 

um trampolim para levá-los a uma verdadeira fé”. 25 As irmandades negras reuniam o que a 

administração colonial segregava – sua língua, a estrutura familiar, a religião. Assim, segundo 

Julita Scarano, “[...] a confraria era praticamente a única instituição aberta ao homem de cor, 

dentro da legalidade, onde, esquecida a sua situação de escravo, poderia viver como um ser 

                                            
19 BASTIDE, 1971, v.2. p. 362. 
20 Ibid. 
21 Idem. 
22 BASTIDE, 1971, v.1, p. 100. 
23 “Todos os acontecimentos, do nascimento à morte eram comemorados nas confrarias e quem estivesse 
fora delas seria olhado com desconfiança, privado do convívio social, quase um apátrida dentro dos 
grupos que se reuniam em associações, tentando estabelecer alguma ordem e organização”. SCARANO, 
Julita. Devoção e Escravidão. São Paulo: Editora Nacional, 1978. p. 37. 
24 De acordo, ainda, com Julita Scarano, a igreja impunha ao senhor de escravos a inscrição destes em 
uma irmandade sob pena de excomunhão. Contudo, “a excomunhão não parece ter sido seriamente 
encarada pelos habitantes das Minas Gerais do século XVIII”. Ibid., p. 56. 
25 BASTIDE, 1971, v.1, p. 172. 
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humano”. 26 As confrarias, existentes no espaço urbano da colônia, contrariamente ao que vimos 

acima, realiza o processo inverso do que Bastide chamou de desafricanização. Elas realizam a 

reafricanização do negro. 

Bastide denomina estes três níveis de interpretação como “sincretismo externo”, ou seja, 

um processo de fora (da sociedade) para dentro (interiorização de tais situações pelo negro) 27. 

Mas, se há um sincretismo externo, existirá um sincretismo interno. Este é interpretado por 

Bastide através da “justaposição”, ao nível psíquico e relaciona-se com outro tipo de 

sincretismo, o “ecológico”. 28 A partir das influências externas, do contexto social, da colônia, 

seus calendários litúrgicos (festas aos santos) 29 ocorrerá uma interiorização, última etapa do 

processo de construção de plausibilidade, de acordo com Peter Berger, pelo negro, das vivências 

sociais. As festas dos santos serão adequadas às datas festivas dos seus orixás.  

 

O Manifesto Anti-Sincretismo e o retorno a uma “África mítica” 

 
A interpretação do sincretismo afro-católico por alguns representantes de terreiros de 

candomblé, no Brasil, nunca foi unânime. O termo é concebido, por estes grupos religiosos e 

por movimentos negros, como algo degradante para a sua religião. Lembra o período 

escravagista, de opressão do povo negro em benefício da economia açucareira portuguesa. No 

entanto, pudemos observar, através das interpretações bastidianas, que o sincretismo foi uma 

prova concreta de reconstrução da identidade africana em um território atípico. Embora 

observemos as inúmeras perseguições, ao longo dos séculos, a esta mesma religião. 

No desejo de reencontrar a África mítica, perdida com o processo sincrético, ocorrido 

no Brasil, um outro momento nesta discussão sobre religião africana é marcado pelo “Manifesto 

Anti-sincretismo”, documento elaborado na II Conferência Mundial da Tradição Orixá e Cultura 

(II COMTOC), ocorrida em Salvador, no ano de 1983 e assinado pelas ialorixás mais 

representativas do candomblé baiano: “Menininha do Gantois – Ialorixá do Axé Ilê Iya Omin 

Iyemassé; Stella de Oxossi – Ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá; Olga de Alaketo – Ialorixá do Ilê 

Maroia Lage; Tetê de Iansã – Ialorixá do Ilê Nasso Oká e Nicinha de Bogum – Ialorixá do 

Zogodô Bogum Male Ki-Rundo” 30, cujo núcleo central é a afirmação de uma pureza religiosa 

                                            
26 SCARANO, 1978, p. 145. 
27 Para maiores esclarecimentos sobre o processo de interiorização bem como, os de exteriorização e 
objetivação, Cf. BERGER, 1985. p. 15-41. 
28 Cf. BASTIDE, 1971, v.2, p. 378. 
29 Ibid., p. 378-379. 
30 CONSORTE, Josildeth Gomes. Em torno de um manifesto de Ialorixás baianas contra o sincretismo. 
In: CAROSO, Carlos; BACELAR, Jéferson (Org). Faces da tradição afro-brasileira. religiosidade, 
sincretismo, anti-sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Pallas;Salvador: CEAO, 2006. p. 90-91. 
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africana, desejo que desvincula a religião africana do sincretismo presente nas religiões de 

matriz africana. 

Na verdade, Josildeth Consorte apresenta a produção deste manifesto como resultado 

das repercussões acontecidas com um primeiro manifesto, elaborado em tal conferência e 

veiculado nos jornais baianos com o seguinte título: “Candomblé rompe de vez com o 

sincretismo”.31. O núcleo central dos dois manifestos é a afirmação do candomblé como religião 

e não um espetáculo folclórico.32 Em função de tais repercussões, embora o segundo documento 

tenha sido produzido como um esclarecimento do primeiro 33, a autora decide, então, investigar 

as conseqüências deste manifesto ao povo de candomblé. A primeira observação que a autora 

faz é de que tal documento fora produzido “num momento de grande expansão do culto dos 

orixás e do ingresso nas suas fileiras de uma população cada vez mais branca”. 34 As 

observações subseqüentes apresentam um continuidade ou ainda uma dupla pertinência”, pois, 

“a Lavagem do Bonfim continuava entregue às baianas com seus trajes rituais e suas quartinhas; 

o presente de Iemanjá continuava a ser entregue no dia consagrado a Nossa Senhora das 

Candeias e a Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro [...]”. 35 

Outros pesquisadores, dentre eles Reginaldo Prandi, interpretam o discurso anti-

sincrético a partir de um momento cultural efervescente de “valorização da cultura do outro” 36. 

Ou seja, é um momento de resgate e valorização do “exótico”, bem como de uma procura no 

mercado religioso por eficiência e competência 37. Corroborando com as palavras de Prandi, 

Vagner Gonçalves da Silva, afirma que é uma forma de adequação e aceitação ao mundo 

moderno. 38 Desenvolvendo seus argumentos Vagner Gonçalves afirmará que isto representa 

                                            
31 Ibid., p. 71. 
32 “Candomblé não é uma questão de opinião. É uma realidade religiosa que só pode ser realizada dentro 
de sua pureza de propósito e rituais. Quem assim não pensa, já de há muito está desvirtuado e por isso 
podem continuar sincretizando, levando Iyaôs ao Bonfim, rezando missas, recebendo os pagamentos, as 
gorjetas para servir ao pólo turístico baiano, tendo acesso ao poder, conseguindo empregos [...] somos 
religiosos, daí nossa atitude ser de distinguir, explicar diferenciar o que nos enriquece, nossa gente, nossa 
tradição e o que desgarra dela, mesmo que isso esteja escondido na melhor das aparências. [...] 
reafirmamos nossa posição de julho passado [que é] a manutenção da nossa religião em toda a sua pureza 
e verdade”. AO PÚBLICO E AO POVO DE CANDOMBLÉ, apud CONSORTE, 2006, p. 89. 
33 CONSORTE, op.cit., p. 80. 
34 Ibidem. 
35 Idem, p. 81. Fato também observado em conversa com a Ialorixá Olga de Alaketu, bem como com o 
terreiro da Casa Branca, do Gantois, do Opô Afonjá. Idem, p.82-84. 
36 Cf. PRANDI, Reginaldo. Referências sociais das religiões afro-brasileiras: Sincretismo, 
Branqueamento, Africanização. In: CAROSO, Carlos; BACELAR, Jéferson (Org.). Faces da tradição 
afro-brasileira. religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, 
etnobotânica e comida. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas;Salvador: CEAO, 2006. p. 102. 
37 Ibidem., p. 105. Fato que não poderíamos desvincular das interpretações de Josildeth Consorte. 
CONSORTE, op. cit., p. 80-85. 
38 SILVA, Vagner Gonçalves da. Reafricanização e Sincretismo. In: CAROSO, Carlos; BACELAR, 
Jéferson (Org.). Faces da tradição afro-brasileira. religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo, 
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novas possibilidades de arranjos no interior do campo religioso afro-
brasileiro na medida em que, sem paralelismos, e outras impurezas a 
religião se torna mais coerente, discernível, aberta a sistematizações e 
codificações do seu campo cosmológico que, em certas circunstâncias, 
podem torná-la mais apropriada ao consumo pelo mundo moderno 
(principalmente por uma clientela interessada também na coerência 
das tradições de sua religião em termos teológicos e filosóficos). 39   

Porém, o que está por trás de tudo isso? De acordo com Clifford Geertz, o homem é 

envolto por uma teia de símbolos que preenchem um “hiato de informações” contidos nesse 

mesmo indivíduo. 40 A cada mudança social corresponde a uma mudança na estrutura de 

plausibilidade do ser humano. Aconteceu, como vimos, aos escravos no sistema colonial 

português, em terras brasileiras; no início do século XX, este processo de busca de 

plausibilidade também ocorreu na formação da Umbanda, diante das exigências mundiais de 

adequação territorial e populacional para a chegada da modernidade. E, segundo Kathryn 

Woodward 41 as atitudes aqui discutidas (o Anti-sincretismo) são, também, conseqüências da 

globalização a qual, 

[...] se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, que 
atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando 
comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, 
tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais 
interconectado. 42  

Desta forma, há uma homogeneização cultural ambígua: à medida que desintegra 

identidades nacionais, pode, da mesma forma, fortalecê-las em virtude da resistência ao 

processo globalizatório 43. Tais acontecimentos produzem o que K. Woodward afirma ser uma 

“crise de identidade” 44 gerando construções identitárias baseadas em um “passado perdido, 

ordenado [...] por lendas e paisagens, por histórias de eras de ouro, antigas tradições, por fatos 

heróicos e destinos dramáticos localizados em terras prometidas, cheias de paisagens e locais 

sagrados [...]” 45.  

                                                                                                                                
reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas;Salvador: 
CEAO, 2006. p. 155. 
39 Ibidem. 
40 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A., 
1989. p. 162. 
41 WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, 
Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 
2000. p.20. 
42 MCGREW, apud HALL, Stuart. A identidade cultural na Pós-modernidade. Trad.Tomaz Tadeu da 
Silva e Guaracira Lopes Louro. 7.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p. 67. 
43 Cf. HALL, 2003, p. 69. 
44 WOODWARD, op. cit., p. 19-39. 
45 Ibid., p. 23. 
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Outro ponto desta discussão é levantado por Stefania Capone. Segundo esta autora, o 

Manifesto Anti-sincretismo é fruto de um desejo de ortodoxia nagô ou “linha comum” 

uniformizando os vários candomblés existentes no país 46, originando o que ela chama de 

“unidade na diversidade” desejada pelos chefes religiosos com o objetivo de reunir, em torno de 

uma matriz religiosa – a africana –, as inúmeras expressões religiosas possuidoras desta mesma 

“espinha dorsal”. 47 De acordo com a autora, a tão sonhada unidade está presente em um 

continuun religioso no qual tanto a religião africana quanto a afro-brasileira possuem aspectos 

em comum. 48 Neste ponto a autora não consegue ver o sincretismo como um processo 

degradante às religiões de matriz africana, mas, sim, de acordo com Juana Elbein dos Santos: 

“[...] uma resposta dialética de um longo processo de resistência-acomodação”. 49 

[Desta forma], candomblé e umbanda são, então, apenas simples 
variantes, decorrentes das estratégias de “resistência-acomodação”, 
assim como instrumentos de continuidade do mesmo “complexo 
cultural de base”. 50 

De acordo com Sérgio Ferretti, o sincretismo foi uma “estratégia de sabedoria” 51 

empreendida pelos negros escravizados com o intuito de, disfarçadamente, cultuarem seus 

orixás, conforme visto acima.  

Essa disponibilidade para mesclar culturas era um imperativo de 
sobrevivência, exercício de sabedoria também refletida na habilidade 
demonstrada pelos quilombolas de compor alianças sociais, as quais 
inevitavelmente se traduziam em transformações e interpenetrações 
culturais. É óbvio que escravos e quilombolas foram forçados a mudar 
coisas que não mudariam se não submetidos à pressão escravocrata e 
colonial, mas foi deles a direção de muitas dessas mudanças, pois não 
permitiram transformar-se naquilo que o senhor desejava. Nisso, aliás, 
reside a força e a beleza da cultura que escravos e quilombolas 
legaram à posteridade. 52 

Sendo assim, não podemos negar que a construção sincrética foi uma resposta à situação 

opressiva existente na colônia. Além do mais, foi o meio encontrado, conforme já nos 

pronunciamos anteriormente, para manterem os resquícios da sua identidade africana, embora, 

                                            
46 CAPONE, Stefania. A busca da África no Candomblé: tradição e poder no Brasil. Trad. Procópio 
Abreu. Rio de Janeiro: Pallas, 2004. p. 7. 
47 Ibid., p. 309-322. 
48 Ibid., p. 314. 
49 SANTOS, apud CAPONE, op.cit., p. 315. 
50 CAPONE, op.cit., p. 317. 
51 FERRETTI, Sérgio Figueiredo. Sincretismo afro-brasileiro e resistência cultural. In: CAROSO, Carlos; 
BACELAR, Jéferson (Org.). Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade, Sincretismo, Anti-
sincretismo, Reafricanização, Práticas Terapêuticas, Etnobotânica e Comida. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Pallas;Salvador: CEAO, 2006. p. 120. 
52 REIS, apud FERRETTI, 2006, p. 124. 
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claro, mesclado de outros elementos religiosos existentes em virtude da presença de outros 

povos no território.  

Vimos anteriormente que a presença de atores específicos para a reconstrução da 

identidade africana (ou afro-brasileira) foi fundamental, auxiliados pela memória coletiva, ao 

processo de reconstrução da religião africana. Mas, como ele ocorre atualmente? Segundo 

Marco Aurélio Luz foi por volta de 1879 que os contatos com a “mãe África” passaram a dar 

frutos. 53 Assim, é por meio de viagens ao continente africano, onde os sacerdotes passam um 

certo período tomando conhecimento de diversos processos religiosos, que isto ocorreu. Para 

Stefania Capone as viagens ocorreram a partir do retorno dos escravos libertos ao seu país de 

origem.  

Esse movimento, que começara com a repressão das rebeliões do 
começo do século XIX na Bahia e a expulsão dos rebeldes 
condenados, logo assumiu aos olhos dos membros do candomblé o 
caráter de uma viagem simbólica para a terra das origens. Ir à África 
significava entrar em contato com as fontes do conhecimento 
religioso, da tradição despedaçada pela escravidão. 54 

Um outro ponto destacado pela autora será as aulas desenvolvidas pelos estudantes 

africanos no Brasil, através de inúmeros centros de estudo da língua iorubá. 55 Contra esta 

corrente, Capone afirma que estas atitudes denotam uma postura ortodoxa, na qual estaria em 

destaque a uniformidade da religião africana através da estrutura religiosa nagô 56, corroborado 

por antropólogos. 57 A esse respeito, Sérgio Ferretti apresenta uma postura idêntica a de Stefania 

Capone afirmando ser conseqüência de uma “mentalidade autoritária e inquisitorial de 

segmentos intelectuais excessivamente preocupados com pureza teórica e com rigor teológico”. 
58 Ainda segundo este mesmo autor: “Toda religião, como toda cultura, constitui fenômeno 

vivo, dinâmico, contraditório, que não pode ser enclausurado numa visão única, cartesiana, 

intelectualizada, petrificadora e empobrecedora da realidade”.59 

 

 

                                            
53 As viagens eram empreendidas por sacerdotes religiosos tais como, Martiniano Eliseu do Bonfim, 
Ojeladê (sacerdote do cultos aos eguns), Deoscóredes dos Santos, Mestre Didi, Alapini (sacerdote 
supremo dos terreiros de culto aos eguns). Cf. LUZ, Marco Aurélio. Do tronco ao Opa Exin: memória e 
dinâmica da tradição afro-brasileira. Rio de Janeiro: Pallas, 2002. p. 79. Cf. também, SILVA, 2006, p. 
152-153. 
54 CAPONE, 2004, p. 266. 
55 Ibid., p. 302-308. 
56 Cf. CAPONE, 2004, p. 7. 
57 “[...] o discurso hegemônico dos chefes dos terreiros ditos tradicionais da Bahia é legitimado pelo 
discurso dos antropólogos que, há quase um século, vêm limitando seus estudos, com raras exceções, aos 
três mesmos terreiros nagôs, embora existam milhares de outros”. CAPONE, 2004, p. 20. 
58 FERRETTI, 2006, p. 119. 
59 Ibidem. 
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Considerações finais 

 
Procuramos demonstrar, através da construção do sincretismo, que a identidade 

religiosa é um processo dialógico, no qual o indivíduo age diante do que a sociedade os oferece, 

não podemos afirmar, ainda, se a busca por uma “África mítica”, como tentativa de estruturação 

da religião africana, frente aos novos tempos, frutificará. Nossas leituras demonstram ser essa 

busca utópica, envolvendo principalmente alguns sacerdotes desta religião e pesquisadores.  

Observamos que os negros, para reconstruírem sua estrutura de plausibilidade, 

necessitaram de atores específicos para esse serviço. Os que não estavam presentes era 

conseqüência do tráfico de escravos e por esse motivo alguma coisa foi paulatinamente 

esquecida. Mesmo assim, os resquícios sobreviventes, foram reprocessados mediante as 

exigências da sociedade católica, dando origem ao sincretismo afro-católico.  

Temos consciência da importância de uma afirmação religiosa vinda das religiões de 

matriz africana, integrantes deste mercado religioso, que constitui a sociedade moderna. O que 

podemos afirmar a respeito dessa construção mítica africana é que não é tarefa fácil, sabemos 

disso, unir concepções religiosas em apenas uma “espinha dorsal”, conforme observado em 

Stefania Capone. 

 O presente artigo é apenas parte de uma longa jornada para interpretações futuras sobre 

o projeto de “pureza” e identidade africanas no Brasil. Sendo assim, não podemos dar uma 

única interpretação a esse respeito. Consideramos todas as análises feitas como subsídios para 

nossas futuras conclusões. 
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