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RESUMO: O intuito do presente trabalho reside em discutir as dificuldades em se utilizar o conceito 
campo religioso do sociólogo francês Pierre Bourdieu para embasar teórico e metodologicamente os 
estudos referentes às religiões de tradição africana no Brasil, uma vez que o conceito pressupõe a 
distinção entre magia e religião. Buscaremos explicar a nossa não opção pela categoria de campo 
religioso e em contrapartida apresentaremos a perspectiva moriniana como proposta para o estudo das 
religiões africanas no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: Campo religioso; referenciais teórico - metodológico,  religiões africanas. 
 

Até que ponto, estamos autorizados a discutir deuses e hierofanias? O que se 

entende por estas categorias? Em que medida elas respondem aos anseios científicos de 

nossa época? E os anseios científicos de outra época? Mas afinal qual a diferença entre 

a ciência de nossa época e de outra época? E como cada uma delas pensa aos deuses e 

as hierofanias? 

Em nosso projeto de mestrado, ainda em início objetivamos discutir como a 

ciência médica do final do século XIX lançou seu olhar sobre o que hoje denominamos 

hierofanias. Antes que a antropologia e a sociologia se estabelecessem da forma como 

nos conhecemos, foi nos centros médicos baianos que as hierofanias presentes nas 

religiões de tradição africana foram postas à luz da cientificidade. 

Num primeiro momento essas religiões não foram chamadas de religiões, mas de 

animismo, de fetichismo. O que determina a classificação de práticas religiosas 

enquanto fetichismos? Animismo? Tendencialmente atribui-se o mérito ao 

evolucionismo e ao darwinismo social da época, vindos da Europa e bastante aceito 

pelas elites brasileiras. 

A perspectiva de que haveria religiões menos complexas umas que as outras 

possibilitou a separação categórica entre magia e religião. Mas em que medida, estamos 
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autorizados a diferenciar magia e religião? Esta divisão tende a cair na desqualificação 

da religião do outro. A minha crença é religião. A crença do outro, aquela que escapa à 

minha visão de mundo, é magia. 

As questão e hipóteses aqui levantadas não visão elucidar, julgar ou condenar os 

estudos que tenderam historicamente a separar magia e religião. Porém permanece o 

questionamento, porque em pleno século XXI continuamos legitimando um discurso 

que separa religião e magia? 

Quando nos dispusemos a trabalhar com as religiões afro-brasileiras, um imenso 

leque de possibilidades se estendeu aos nossos olhos. No entanto, à medida que as 

pesquisas foram caminhando, o que se estabelecia enquanto celeuma de toda 

bibliografia estudada, era a dificuldade em se estudar as religiões africanas como 

religiões e a dificuldade de se encontrar um referencial teórico-metodológico coeso à 

nossa perspectiva. 

O diálogo aberto com as diversas áreas do conhecimento, a leitura de 

dissertações e teses e principalmente as participações em eventos, nos fizeram perceber 

uma notoriedade  alcançada pelo conceito de campo religioso do sociólogo francês 

Pierre Boudieu. Alguns pesquisadores da temática utilizam-se do conceito de campo 

religioso de Bourdieu para falar das religiões afro-brasileiras dispensando o uso de 

quaisquer precauções, sem perceber que ao fazerem isto, estão remetendo seu objeto de 

estudo à condição de magia, de não-religião. Tudo isto nos remetia a um descuido 

acadêmico ao se trabalhar com determinados conceitos. Ao tomar determinados 

conceitos como inquestionáveis, acabamos deslegitimando nosso próprio discurso.  

Assim sendo, pareceu-nos plausível questionar as categorias existentes para 

pensar as religiões afro-brasileiras. Fazendo valer a posição de historiador, pareceu-nos 

relevante retornar ao inicio do pensamento cientifico brasileiro sobre as religiões 

africanas e questionar sua categorização. Dessa forma surgiu a proposta de trabalharmos 

a construção de hierofanias por meio do discurso intelectual do médico baiano 

Raimundo Nina Rodrigues. 

No entanto, o que buscaremos aqui é, explicar a nossa não opção pela categoria 

de campo religioso para trabalharmos com as religiões afro-brasileiras. Ao se remeter as 

possibilidades de pensar os fatos religiosos, Bourdieu expõe a dificuldade em fazê-lo 

fora do viés marxista, weberiano ou durkheimiano, “para sair de um ou de outro dos 
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círculos mágicos sem cair simplesmente num outro ou sem se condenar a ficar pulando 

de um para outro” (2005, p.28). O autor explica que o ideal seria fazê-lo situando-se no 

ponto que permite perceber o que pode e não pode ser percebido a partir de cada um dos 

pontos de vista.  

Assim sendo, torna-se extremamente difícil, embora não impossível, partirmos 

da forma de análise proposta por Bourdieu para discutirmos a estruturação das religiões 

africanas no Brasil. Embora a utilização de conceitos como campo religioso e corpo de 

especialistas sejam tentadores é preciso ter em mente que os conceitos não são 

desprovidos de tempo e espaço de produção e não podem ser simplesmente transferidos 

de um discurso para o outro como se fossem despossuídos de um significante. 

 

O uso do conceito de campo religioso para o estudo das religiões africanas. 

 

Em Bourdieu, a noção de corpo de sacerdotes está intrinsecamente ligada à 

noção de intelectual no sentido mais racionalista possível, ligado a discurso e escrita, 

tornando difícil sua utilização em grupos pautados na tradição oral. 

 
Desta maneira, o processo moralizador de noções como ate, time, 
aidos, phtonos etc., marcado fundamentalmente pela “transferência 
da noção de pureza da ordem mágica para a ordem moral”, ou seja, 
pela transformação do erro como  sujeira (miasma) em “pecado”, só 
se torna completamente inteligível se levarmos em conta, além das 
transformações concomitantes das estruturas econômicas e sociais, as 
transformações da estrutura das relações de produção simbólica 
conducentes à constituição de um verdadeiro campo intelectual na 
Atenas do século V. O corpo de sacerdotes tem a ver diretamente 
com a racionalização da religião e deriva o princípio de sua 
legitimidade de uma teologia erigida em dogma cuja validade e 
perpetuação ele garante. O trabalho de exegese que lhe é imposto 
pelo confronto ou pelo conflito de tradições mítico-rituais diferentes, 
desde logo justapostas no mesmo espaço urbano, ou pela necessidade 
de conferir a ritos ou mitos tornados obscuros um sentido mais 
ajustado às normas éticas e à visão do mundo dos destinatários de sua 
prédica, bem como a seus valores e a seus interesses próprios de 
grupo letrado, tende a substituir a sistematicidade objetiva das 
mitologias pela coerência intencional das teologias, e até por 
filosofias. Por esta via prepara a transformação da analogia sincrética, 
fundamento do pensamento mágico-mítico, em analogia racional e 
consciente de seus princípios, e até mesmo em silogismo A 
autonomia do campo religioso afirma-se na tendência dos 
especialistas de fecharem-se na referência autárquica ao saber 
religioso já acumulado e no esoterismo de uma produção quase 
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acumulativa de início destinada aos produtores. (BOURDIEU, 2005, 
p.38). 
 

 Há na construção do campo religioso de Bourdieu a oposição entre manipulação 

legítima do sagrado (religião) e a manipulação profana e profanadora (magia ou 

feitiçaria), sendo que esta pode ser  uma profanação objetiva (a magia ou feitiçaria 

como religião dominada) ou profanação intencional (a magia como anti-religião ou 

religião invertida). 

 Bourdieu (2005) explica que no âmbito de uma mesma formação social, a 

oposição entre religião/magia, sagrado/profano, manipulação legitima/ manipulação 

profana do sagrado, dissimula a oposição entre diferenças de competência religiosa que 

estão ligadas à estrutura da distribuição do capital cultural . Desse modo, tendo em 

vista, de um lado, a relação que une o grau de sistematização e de moralização da 

religião ao grau de desenvolvimento de aparelho religioso e, de outro, a relação que une 

os progressos da divisão do trabalho religioso aos progressos da divisão do trabalho e da 

urbanização, compreende-se as razões pelas quais a maioria dos autores tende a associar 

magia às caracteristicas especificas dos sistemas de práticas e representações próprias às 

formações sociais menos desenvolvida economicamente. 

Alguns autores1 reconhecem nas práticas mágicas os seguintes traços: visam 

objetivos concretos e especificos, parciais e imediatos (em oposição aos objetivos mais 

abstratos , mais genéricos e mais distantes que seriam os da religião); estão inspiradas 

pela intenção de coerção ou de manipulação dos poderes sobrenaturais (em oposição às 

disposição propiciatórias e contemplativa da oração, por exemplo); e por ultimo 

encontram-se fechadas no ritualismo e funcionalismo do toma lá da cá. Essa forma de 

caracterização seria para Bourdieu  traços fundados na urgência econômica, que impede 

distanciamento das necessidades imediatas. Além disto, 

 
Toda prática ou crença dominada está fadada a aparecer como 
profanadora na medida em que, por sua própria existência e na 
ausência de qualquer intenção de profanação, constitui uma 
contestação objetiva do monopólio da gestão do sagrado e, portanto, 
da legitimidade dos detentores deste monopólio. Na verdade, a 
sobrevivência constitui sempre uma resistência, isto é, a expressão da 
recusa em deixar-se desapropriar dos instrumentos de produção 

                                            
1 Vide: Volney J. Berkenbrock (1997);  Ioan M. Lewis (1997); Émile Durkheim (1996), entre 

outros. 
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religiosos. Por este motivo, a magia inspirada por uma intenção de 
profanação é apenas o caso limite, ou melhor, a verdade da magia 
como profanação objetiva: “A magia, diz Durkheim, apresenta uma 
espécie de prazer profissional em profanar as coisas santas, em seus 
ritos ela faz o contrário das cerimônias religiosas” .O feiticeiro leva 
às últimas conseqüências a lógica da contestação do monopólio 
quando reforça o sacrilégio provocado pelo relacionamento de um 
agente profano com um objeto sagrado, invertendo ou caricaturando 
as delicadas e complexas operações a que devem se entregar os 
detentores do monopólio da manipulação dos bens religiosos no 
intuito de legitimar tal relacionamento. (BOURDIEU, 2005, p.45).                                 
 

A definição criteriosa do que seria religião e do que seria magia na análise de 

Bourdieu impede uma simples inversão, ou seja, não se pode utilizar o conceito de 

campo religioso para se falar de qualquer prática que nos entendamos por religião, pois 

ao fazermos isto, automaticamente este não é mais um conceito bourdieuano, dado que 

foge dos limites de definição do próprio autor. Embora esta inversão possa nos parecer 

viável, implica na descaracterização conceitual  de Bourdieu. O que estamos tentando 

mostrar é que, ao utilizarmos a noção de campo religioso para falarmos de “religiões” 

afro-brasileiras, estamos fazendo exatamente o contrário, ou seja, remetendo-as à magia, 

num sentido pejorativo de não-religião. 

O interesse que um grupo encontra em determinada prática religiosa é a função 

de reforço que o poder de legitimação do arbitrário contido nela pode trazer para 

legitimar as propriedades materiais ou simbólicas de sua classe. Assim, Bourdieu 

entende que os leigos não esperam da religião apenas justificações que os livrem da 

angústia existencial, esperam justificações para sua posição social. Isto possibilitaria o 

uso de teorias religiosas pela classe dominante afim de legitimar injustiças e privilégios 

sociais. Questões como salvação, mal, morte, sofrimento, são produzidas e manipuladas 

através de diferentes métodos, o que só se torna viável  a partir de um tipo determinado 

de condições materiais de existência. “A representação do paraíso como um lugar de 

felicidade individual opõe-se à esperança milenarista de uma subversão da ordem 

social presente na fé social”. (BOURDIEU, 2005, p.49). Cabe a nós não fazermos 

ingenuos diante de separações como bem/mal, céu/inferno. O objeto central do campo 

religioso em Bourdieu está no cristianismo, especialmente na Igreja Católica. 

Embora possam existir diversas religiões dentro de um mesmo campo religioso, 

ao pensar critérios de dominações de classes inferiores por meio de uma manipulação de 

legitimação de uma ordem que extrapole os âmbitos religiosos, não podemos nos 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 6 

esquecer que quando Bourdieu se remete à estrutura estruturada estruturante está 

falando de uma instituição histórica amplamente aceita e disseminada na sociedade, 

embora passível de modificações. A religião do Estado no Brasil é a Católica, os cultos 

afro-brasileiros sempre existiram à sua margem, como concorrentes pelo monopólio do 

sagrado. Não estamos dizendo que as prática religiosas africanas não sejam religiões, o 

que estamos discutindo é que, se queremos pensá-las na condição de religiões, de 

instituições históricas, a categoria de campo religoso não é a opção metodológica mais 

viável. 

Ao tratar da manipulção legítima do sagrado dentro de um dado campo religioso, 

Bourdieu remete-se sempre ao termo Igreja. Embora aceite ma autonomia relativa do 

campo como mercado de bens de salvação, as diferentes configurações são 

historicamente realizadas na estrutura das relações entre as diversas instâncias em 

competição pela legitimidade religiosa, que podem ocasionar sistemas de 

transformações. Parece-nos claro que Bourdieu se refere à um embate entre instituições 

cristãs, à ponto de afirmar que “Toda seita que alcança êxito tende à tornar-se Igreja, 

depositária e guardiã de uma ortodoxia, identificada com as suas hierarquias e 

dogmas, e por esta razão, fadada a suscitar uma nova reforma”. (2005, p.60). 

A Igreja surge, para Bourdieu, como produto da institucionalização e da 

burocratização da seita profética e apresenta inúmeras caracteristicas de uma burocracia: 

delimitação explicita das áreas de competência e hierarquização regulamentada das 

funções, com a racionalização correlata das remunerações, das nomeações, das 

promoções e das carreiras, codificação das regras que regem a atividade profissional e a 

vida extraprofissional, racionalização dos instrumentos de trabalho, como o dogma e a 

liturgia, e da formação profissional. Apesar desta caracterização se remeter em muito à 

Weber, e Bourdieu utilizar-se deste teórico para fundamentar os embates entre 

sacerdotes e feiticeiros, acreditamos que a o pensamento durkheimiano é grande 

importancia na fundamentação do discurso que separa magia e religião. 

Bordieu, como Durkheim, também explica que a magia é feita de crenças e ritos, 

possui seus mitos e seus dogmas, eles são apenas mais rudimentares buscando fins 

técnicos e utilitários. Tem igualmente cerimônias, sacrificios, purificações... Os seres 

que o mágico invoca e a força que emprega são muitas vezes as mesmas às quais se 

dirigem a religião. 
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O que distingue a magia da religião, segundo Durkheim, é a marcada 

repugnância da religião pela magia e a hostilidade da magia pela religião. A magia tem 

uma espécie de prazer profissional em profanar as coisas sagradas em seus ritos. Se a 

religião nem sempre condenou os ritos mágicos, os vê com desagrado. Durkheim define 

a religião pela comunidade de crentes com fé comum que ela pressupõe, não há religião 

sem Igreja. Prossegue que  

 
O mágico tem uma clientela, não uma igreja, e seus clientes podem 
perfeitamente não manter entre si nenhum relacionamento, ao ponto 
de se ignorarem uns aos outros, mesmo as relações que estabelecem 
com o mágico são, em geral, acidentais e passageiras, são em tudo 
semelhantes à de um doente com seu médico. (1996, p.28). 

 

É relevante observar que já seria difícil falar do Catolicismo como religião 

dominante no Brasil, uma vez que autores já falam em catolicismos. Paralelo a isto, os 

cultos africanos possuem um corpo de especialistas, em função do qual se constituiria o 

campo religioso: dentro das religiões afro-brasileiras, ocorre do mesmo modo que nas 

instituições abordadas por Bourdieu o principio de inclusão/exclusão, apenas o 

Babalorixá ou a Ialorixá detém o monopólio do sagrado e a autorização para reger os 

cultos, cerimônias e rituais, tudo isso legitimado pela comunidade religiosa, seja ela a 

Umbanda, o Candomblé, o Batuque, a Casa de Minas, ou qualquer outra. É mantida 

integralmente, também, a autarquia dentro do “corpo de especialistas” da comunidade 

religiosa afro-brasileira.  

 Os candomblés, por exemplo, possuem uma organização tão complexa, quanto 

às religiões institucionalizadas. O problema é que alguns pesquisadores se utilizam de 

uma teoria ou metodologia, sem levar em consideração o ambiente social e cientifico no 

qual elas foram fabricadas. As perspectivas utilizadas para pensar as instituições 

religiosas francesas em relação às feitiçarias, não podem servir como parâmetro fiel 

para se pensar as religiões africanas na sociedade brasileira. Isso se torna evidente na 

metodologia de Bourdieu, na figura do feiticeiro: 

 
O profeta e o feiticeiro cujo traço comum consiste da oposição que 
fazem ao corpo de sacerdotes em sua condição de empresários 
independentes capazes de exercer seu oficio fora de qualquer 
instituição, sem proteção nem caução institucionais, distinguem-se 
pelas posições diferentes que ocupam na divisão do trabalho religioso 
onde se exprimem ambições muito diversas resultantes de origens 
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sociais e formações diferentes. Enquanto o profeta afirma sua 
pretensão ao exercício legitimo do poder religioso entregando-se às 
atividades pelas quais o corpo sacerdotal a especificidade de sua 
prática e a irredutibilidade de sua competência, e portanto a 
legitimidade de seu monopólio (por exemplo, a sistematização), vale 
dizer, produzindo e professando uma doutrina explicitamente 
sistematizada e capaz de conferir um sentido unitário à vida e ao 
mundo e a fornecer por esta via o meio de realizar a integração 
sistemática da conduta cotidiana em torno de princípios éticos (ou 
seja, práticos), o feiticeiro responde de modo ininterrupto às 
demandas parciais e imediatas, lançando mão do discurso como se 
fosse uma técnica de cura (do corpo) entre outras e não como um 
instrumento de poder simbólico, vale dizer, de prédica ou de “cura 
das almas”. (BOURDIEU, 2005, p.60-61). 

 

Embora, Bourdieu aceite a existência e eficácia da magia, ela surge sempre 

como concorrente da religião. Embora sejamos capazes de identificar aspectos desta 

religião nas religiões de tradição africana, acreditamos que a busca de um novo 

referencial teórico metodológico, adequado às especificidades da estruturação religiosa 

no Brasil pode ser uma melhor opção. 

 

A perspectiva Moriniana como proposta para o estudo das religiões de tradição 

africana. 

 

Embora timidamente, o sociólogo francês Edgar Morin esboça um conhecimento 

da existência de religiões afro-brasileiras. Morin diz que em Fortaleza, a convite de um 

amigo foi a um terreiro, onde experimentou “a existência dos orixás” (1991, p.105). Ao 

ver um homem em transe relatou, “compreendi que os orixás, como espíritos e deuses, 

tinham uma existência real, que tinham o poder sobre-humano de encarnarem em nós 

com a plenitude de seu ser, com a sua vontade e nos possuírem literalmente” (1991, 

p.105).  

A perspectiva de análise de Morin, ao partir da interação espécie – indivíduo - 

sociedade, responde à nossa abordagem à medida que questiona como o indivíduo tece 

sua rede de relações dentro da sociedade, ao contrário da perspectiva de Bourdieu que 

analisa as relações sociais dentro de estruturas dadas. 

Ao optarmos pelo imprinting morianiano temos maior flexibilidade de análise. 

Fugindo ao materialismo e ao idealismo, Morin defende que embora as condições 

socioculturais do conhecimento sejam completamente diferentes das condições 
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biocerebrais, estão ligadas por um nó górdio: as sociedades só existem e as culturas só 

se formam, conservam, transmitem e desenvolvem através das interações cerebrais/ 

espirituais entre os indivíduos. 

A sensação que temos é que, diferentemente de Bourdieu, Morin possibilita a 

existência de peculiaridades na análise institucional. Embora haja o imprinting cultural, 

a brecha moriniana permite a articulação de novos modos de pensar social que escapam 

da perspectiva dominante/dominado. Assim, torna-se viável pensarmos as religiões 

africanas no Brasil, como instituições históricas que ascenderam como palco de luta e 

resistência escrava inicialmente, à base da fé dos africanos trazidos ao Brasil. 

Posteriormente caracterizar-se-ia nos moldes de uma religião tipicamente brasileira, 

embora com tradição africana, atendendo aos anseios da sociedade na qual se inseriu 

historicamente. 

Para Morin, a cultura é organizada/organizadora através da linguagem, a partir 

do capital cognitivo coletivo dos conhecimentos adquiridos, das aptidões apreendidas, 

das experiências vividas, da memória histórica, das crenças míticas de uma sociedade. 

Assim se manifestam representações coletivas, consciência coletiva, e imaginário 

coletivo. E dispondo do seu capital cognitivo, a cultura institui regras/normas que 

organizam a sociedade e dirigem os comportamentos individuais. 

Dessa forma a cultura não é nem superestrutura nem infra-estrutura, pois sua 

organização é recursiva, ou seja, tudo que nela é produzido ou gerado se torna produtor 

e gerador daquilo que produz ou gera. Cultura e sociedade se encontram numa relação 

geradora mútua, estas interações regeneram a sociedade que regenera a cultura. 

Isso significa que os indivíduos não são máquinas triviais que obedecem 

impecavelmente à ordem social e às injunções culturais, possibilitando assim sua 

libertação de estruturas dadas. Afinal, toda cultura está aberta ao mundo exterior, há 

conhecimentos  e idéias que migram de uma cultura para outra. A aquisição de uma 

informação, por exemplo, pode modificar ou transformar uma sociedade. 

Essa percepção de história nos permite escapar ao determinismo de que por 

religião estende-se a religião dominante em um dado local, como seria o caso da 

predominância do cristianismo na Europa e no Brasil. O fato de um culto possuir um 

número de adeptos inferior ao outro não pode servir como fator determinante na 

classificação do que é ou não religião. Dado que nenhuma religião pode fechar-se 
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totalmente ao mundo exterior, o próprio embate com as demais pressupõe mudanças 

comportamentais. Nina Rodrigues já expunha uma tese sobre a ilusão da catequese no 

século XIX, defendendo que ao tentar converter os áfrico-bahianos, a Igreja Católica 

sofreu mais ação conversora do que propriamente converteu, assimilando práticas da 

religião que negava, devido à amplitude conquistada por esta no Brasil daquele período. 

 

Considerações finais 

O que tentamos mostrar é a especificidade da organização das religiões no Brasil 

e as suas peculiaridades, principalmente o caso das religiões de tradição africana; além 

de tentarmos esboçar possibilidades teóricas para o estudo das mesmas. Nina Rodrigues 

já reconhecia sua especificidade no século XIX. Não propomos lançar o mesmo olhar 

que o médico baiano, mas que nos utilizemos dos instrumentos de análise que nos são 

próprios, sem perder de vista o rigor metodológico. 
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