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 Este artigo  gira em torno da frase  acima,  que ouvi de um intelectual integrante de uma 

linha  bastante xiíta dos movimentos negros.  

 A parte sobre a igreja católica, sua adoção e aplicação das ideias de Santo Agostinho ao 

comportamento, mas especialmente a sexualidade e o corpo humanos, foi vista   mais 

detalhadamente no quarto capítulo do meu livro,  O Batuque do Rio Grande do Sul. Ali, 

comparo tais ideias com as dos religiosos do batuque sobre o mesmo assunto.  

  

A igreja católica e Santo Agostinho 

 O processo de construção da igreja católica começa pouco depois da morte de Cristo. O 

culto se resumia, praticamente, a reproduzir os do judaísmo e sua sequência, no calendário 

anual.   

 Por volta dos anos 400 depois de Cristo, Santo Agostinho, um 

dos grandes doutores da igreja  começou a ler os escritos do filósofo 

grego Platão.  A alma, para alguns gregos,  se  confundia com 

inteligência,  capacidade de raciocinar.  O filósofo dizia, em última 

análise, que deveríamos prestigiar a  alma e desprezar o corpo. O 

santo, na juventude, era um grande farrista, 

beberrão e mulherengo. Mas, como diz o ditado, 

o Diabo depois de velho vira monge e foi isto 

que aconteceu com ele. Inspirado em Platão, 

Agostinho, já em plena fase de comportado, 

começa a escrever livros, que são lidos pela cúpula            Platão 

da igreja da época. As ideias que pregava  forneceram  ao   cristianismo 

uma espinha dorsal, ou seja, um  sentido e   um rumo que foi   além da  

prática dos  rituais  que adotava.  Tal espinha agregou outras ideias,  como 

a da  salvação,  além  de  heranças  do  judaísmo,  como   a  crença de  que 

os  cristãos  são  um  povo eleito por sua própria divindade,    resultando 

Santo Agostinho  num coquetel religioso muito muito complexo.  Mas nele ressaltava uma 

ideia-chave cristã:  colocava a alma (ou as funções cerebrais,  que comandam  o corpo) e este,  

em profunda oposição. A alma, defendiam, por ser espiritual,  era  mais alinhada a  Deus, 

considerado um espírito puro, para a teologia católica. Já o corpo, não só era matéria como 

fonte dos desejos (leia-se instintos ou a famosa tentação da carne)  que, caso seguidos pelo 

indivíduo, resultaria na condenação de sua alma. Entre estes, o mais forte, ativo -  e pior, 

altamente prazeroso – era o sexo, e  por isto tinha de ser  combatido a todo pano, a bem da 

salvação da humanidade. É de lembrar que  o Diabo, com seus chifres e rabo com ponta de 

flecha, tem uma conotação fálica muito forte, a sexualidade masculinidade ativa e exacerbada,  

por isto sendo execrado pelo cristianismo.  

                                                                                       

 De modo geral, como digo no livro,  a frase que caracteriza as doutrinas cristãs é que o 

prazer  condena a alma ao Inferno, enquanto que a dor a salva. As igrejas católicas mostram 

muitas imagens de santos que foram para o Céu porque sofreram. Esta é uma forma muito  

boa de impor ideias sem precisar de escritos ou da fala.  

  

 



A história do catolicismo é a história do combate ao sexo 

 Se a gente der uma olhadinha  na história do catolicismo, vai ver que ela  coincide com o 

combate ao sexo e/ou o  elogio à ausência dele. É algo que vem de mais de mil  e quinhentos 

anos atrás, mas continua acontecendo  hoje: o penúltimo papa se  deu  ao trabalho de  

atravessar o Atlântico  para condenar, no Brasil, o sexo fora do casamento, a camisinha, a 

pílula, os homossexuais. Mas cabe  dizer que o ato também tem um outro efeito: o discurso 

condenatório à sexualidade e homossexualidade, visa ocultar os altos índices de 

homossexualismo e pedofilia, na instituição, cujos escândalos vieram a público só 

recentemente  porque a igreja católica  não  tem mais o  poder suficiente para abafá-los.  

 Outra questão é a da mulher. As  fêmeas da  grande maioria das espécies, incluindo a 

humana, são  o polo de atração biológico destas.  Graças a este poder de atração, somos nós, 

os machos,  humanos ou não, que corremos atrás delas  (se alguém me chamar de machista, 

por isto, pois vá estudar Antropologia Biológica, como eu). Foi justamente por esta  

característica que as mulheres foram as vítimas  preferenciais da política 

de perseguição  da igreja católica. Veja-se,  é uma mulher, a Eva, 

segundo a Bíblia, a grande culpada pelas  desgraças e mazelas da 

humanidade, assim como foram elas o alvo principal da Inquisição (quem 

tiver nervos de aço que olhe estas imagens na  internete). As elogiadas  

são as  nossas senhoras, fertilizadas pelo Espírito Santo, o sexo sagrado, 

porque não com  homens, por isto permanecendo virgens. Sempre com o 

corpo muito tapado, para expressar a sua assexualidade,  suas imagens 

são muito destacadas e abundantes  em igrejas, locais públicos, casas, em 

pequenas esculturas penduradas no pescoço das próprias vítimas desse fazer de cabeças.  

 Esta exposição generalizada é também uma forma de condicionar as mulheres  a 

seguirem o modelo:  cubram o corpo e mantenham a castidade. Isto é, 

reprimam a atração biológica que exercem sobre os homens e privem-se 

do prazer sexual.  

 A versão masculina das nossas senhoras é Cristo: ele levou a 

repressão ao corpo  e a opção pela dor ao máximo, aceitando o morte 

por tortura,  conforme a Bíblia. A cruz, instrumento de tortura romano, 

também muito presente  em locais públicos, alguns muito visíveis como 

o alto das torres das igrejas, mas igualmente em paredes e pescoços 

femininos e masculinos,  passa a mesma mensagem: reprime o teu 

corpo (até violentamente, se for preciso), para atingires a salvação. No 

passado, na frente das igrejas, havia grandes cruzes   com a frase “Salva 

a Tua Alma”, ou seja, associando a salvação à dor.  

 

Só brinquedo infantil feminino ou um fazedor  de cabeças?  

 Falo da amarelinha, cancão, sapata ou outros nomes que tenha. É aquele brinquedo 

praticado principalmente por meninas, em que um retângulo  é traçado no chão 

e dividido em outros, numerados. Nas extremidades do maior, na parte mais 

próxima das jogadoras (ou em baixo), é escrita a  palavra Inferno, em uma 

meia-lua, e na outra,  Céu. A jogadora atira uma pedra nalgum dos quadrados 

numerados e tem de ir até ela, pulando em um pé só,     sem pisar nas linhas, 

para chegar ao “céu”. Caso pise numa linha, volta para o início, o “inferno”.  

 Se alguém achar que é apenas uma brincadeira, engano redondo, pois nada 

mais é do que mais uma expressão – mas inculcada nas meninas, as principais 

jogadoras, desde cedo – da doutrina católica: para atingir o Céu (o cristão), não 

se pode violar as regras  (ou seja, pecar) e tem de sofrer.    Quem suportaria praticar o jogo, 

usando apenas uma perna, se o brinquedo tivesse 200 casas, digamos?  



   

“Tudo o que é bom é pecado ou engorda”  

 Mas acrescente-se a isto  o departamento dos pecados: dos chamados capitais, os piores, 

há o sexto: não pecar contra a castidade. Cabe dizer que esta proibição é tão importante para o 

catolicismo, que colocou-a na mesma lista onde aparece “não matar”. Nos veniais, destaco a 

gula, a luxúria, a raiva e a preguiça. Por isto a frase do título, dita por  uma amiga.  

  Cometer alguns dos capitais e não se confessar é  botar a 

própria alma,  irremediavelmente, no Inferno e para a eterni-

dade.  

 Todo este controle sobre os  mortais é feito por um deus 

carrancudo, severo, brabo, longínquo e invisível, que não 

dialoga e que por qualquer  dá cá aquela palha condena o 

faltante ao sofrimento – e pesadíssimo – eterno, como falei. E as 

igrejas cristãs  se encarregaram de exercer a fiscalização sobre  o       O irascível deus cristão 

 o cumprimento ou não destas normas e decidir quem vai ou não para onde.   

 O filósofo inglês Bertand Russel, pelo fato de a civilização ocidental nascer e crescer 

profundamente entrelaçada ao cristianismo, a denominava, com razão, de cultura cristã-

ocidental. Isto significa que basta se nascer nela, mesmo sem adotar alguma das religiões 

cristãs, para assimilar tais ideias. Porque, afinal, o cristianismo tem  mais de 2.000 anos de 

existência,  foi e ainda é uma das religiões com mais adeptos e influências em boa parte do 

mundo.  

  

Uma década que mudou  o mundo ocidental 

 Nos anos 1960,   fatores diversos, mas que se combinaram,  provocaram mudanças muito 

intensas no Ocidente e que em parte se refletiram no Brasil, alvo da análise.  

 Um deles foi a aceleração da queda do poder da igreja católica: político (influenciar no 

governo) e simbólico (influenciar psicologicamente as pessoas) . Este último, na minha 

opinião, foi o mais importante, porque ela perdeu a condição de controladora geral da moral e 

sexualidade coletivas, que sempre assumiu, fator de grande pressão psicológica nas pessoas,  

mas mais especialmente sobre as mulheres.  Seu grande cavalo de batalha, a ameaça do 

Inferno e do Diabo foram, pouco a pouco,  caindo no descrédito, especialmente entre as 

camadas mais intelectualizadas. O que as religiões evangélicas fizeram, para crescer, foi 

ressuscitar e incrementar tais ameaças, daí a fama de comportados de seus integrantes. Outro 

fator   foi  o movimento feminista, surgido na Europa, que difundiu ideias sobre a liberdade e 

direitos das mulheres, o que provocou crescentes reivindicações por parte delas. Terceiro, a  

fabricação em grande escala do transístor, um pequeno e muito eficiente componente 

eletrônico que  proporcionou a criação de rádios portáteis de pilha. Juntamente com a TV, 

também em expansão, permitiram que tais ideias e as discussões que traziam tivessem enorme 

divulgação. Por fim, a  pílula anticoncepcional, que permitiu que as mulheres usassem o 

próprio corpo, como os homens sempre fizeram, para  desfrutar dos prazeres do sexo sem o 

risco de gravidez. É interessante como este  novo perfil da  mulher – batalhando pela  

independência através  do estudo e do trabalho e  da  liberdade sexual – me parece ter algo  a 

ver com a  personalidade da Iansã.  

 Como foram as mulheres as grandes protagonistas destas mudanças, que tiveram como 

fator importante a liberdade sexual que assumiram, chamei este fenômeno de Revolução 

Sexual Feminina do Século XX. O que ressalta, nele, é o fato de que as principais vítimas da 

repressão sexual católica viraram a mesa: sua programação genética sempre fez com que 

atraiam os homens. Mas antes, a ameaça de terríveis castigos por parte do sobrenatural,  

impedia que fossem às últimas consequências, a cama, o que não acontece mais agora.  



 Falo na sexualidade não apenas pela importância fundamental que tem na  existência 

humana, mas porque foi uma das barreiras mais sólidas  que  (felizmente!) foram derrubadas, 

entre muitas outras,  pela modernidade.  

  

Visões de mundo diversas e expansão das religiões afro 

 O catolicismo, desde a Colônia, no Brasil,  era a religião oficial e ligada às  elites brancas. 

Ser  católico, numa sociedade deste tipo,  era ganhar pontos positivos.  Seus  fieis, como os de 

quaisquer outras religiões, faziam e fazem pactos com as divindades, trocando homenagens e 

oferendas por proteção. Mas a proteção que os  negros e escravizados necessitavam era muito 

maior e dupla: espiritual, mas também social,  justamente pelas duras condições de vida na 

escravidão. Tomando como exemplo o batuque, os templos foram fundados por negros e não 

representaram apenas espaços religiosos, mas também  de convívio entre eles, de forjamento 

de identidades, proteção física (pois muitos se escondiam lá), além de resistência a pressões 

de vários tipos a que eram submetidos pela sociedade  branca, incluindo a  cultural e a 

religiosa. Como eixo central destes templos, a cultura  ancestral.  

 Nas décadas seguinte aos anos 1960,  talvez, também,  pela perda de poder político da 

igreja católica, tradicional perseguidora das religiões afro, estas entraram em um processo 

bastante acelerado de expansão nas capitais e demais cidades brasileiras,  como foi o caso do 

batuque, no Rio Grande do Sul. Tal expansão ocorreu também pelo ingresso de um número 

cada vez maior de  adeptos brancos, pobres, mas também vindos de  camadas de melhor 

situação econômica.  Presenciei este fenômeno. 

 Talvez, um dos fatores mais importantes para a  adesão foi  a grande diferença entre a 

visão de mundo que  caracteriza o catolicismo,  religião de onde veio a maioria desses novos  

iniciados do batuque.    

 Visão de mundo, basicamente,  é  um conjunto de  modos de agir e pensar,  ideias   as 

concepções que temos   sobre o mundo natural e sobrenatural, em todas as suas dimensões, 

tudo articulado entre si e compartilhado por integrantes de uma cultura,. É assimilada através 

do convívio com grupos da sociedade e nos expressamos através dela, passando a  pensar e 

agir de acordo com seus ditames e regras, que determinam o que devemos ou não fazer.  A 

Antropologia Simbólica, corrente teórica com a qual trabalho, mostra que estas concepções e 

ideias orientam a construção dos  ambientes físicos onde vivemos, como as  casas,  templos 

religiosos, escolas, por exemplo. Mas também podem ser projetadas sobre o nosso próprio 

corpo: o que permitimos que ele faça ou não faça? Volto ao assunto nas considerações finais. 

 Quando falo, aqui,  em visão de mundo e a considero “negra”, não me refiro a questões 

de cor da pele, mas em cultura. E não é pelo fato de alguém ser negro que comunga, 

automaticamente, desta  visão,  e sim, apenas os praticantes do batuque, herdeiros e 

transmissores dela. O pessoal do candomblé, xangô pernambucano, mina jêje e casa de nagô, 

no Maranhão, têm esta mesma visão, porque  veio   da África Ocidental, principalmente do 

Benin e da Nigéria, nas mentes dos africanos escravizados que de lá foram trazidos.     

  

Ser católico e ser  batuqueiro 

 A conversão  ao catolicismo e ao batuque tem semelhanças e diferenças. As semelhanças 

são que o ingresso implica em se assenhorear progressivamente do conhecimento e da prática 

religiosa. Uma grande diferença é que o primeiro tem seu universo religioso amplamente 

conhecido pela população, graças ao tempo de sua implantação  e o peso que teve e ainda tem, 

no Brasil, mesmo entre os que não o adotam como religião mas passaram pela escola, que 

transmite tais dados. E também há inúmeras  publicações, oficiais, como os missais, que 

dizem como deve ser rezada a missa ou o catecismo, além muitas outras que orbitam em torno 

ao universo católico. Além disto, , como  referi mais acima, a participação dos fieis na missa  

é pequena.  Ou seja, basta ter um livrinho de rezas e cânticos, para acompanhar o que o padre  



determina e saber os gestos e atitudes  adequados  para cada momento do ritual para que tal 

exigência seja  cumprida. A  pessoa passa a vida inteira fazendo praticamente a mesma coisa e 

isto já é  o suficiente para ser católico.   

 Quanto ao batuque, a questão é totalmente oposta. O conhecimento sobre o universo 

religioso, as características dos orixás, mas também do “outro lado da religião” (os eguns), 

como dizia a saudosa Mãe Ester (Ferreira) da Iemanjá, correspondem a  possuir uma arma de 

defesa (mas que também pode ser de ataque preventivo)  contra males de todo o tipo. No 

pensamento batuqueiro, quanto maior o domínio sobre este universo, mais protegido o 

indivíduo está.  Entretanto, como é um universo muito amplo, é preciso também bastante  

tempo para assimilar estes conhecimentos – ou a visão de mundo batuqueira, como digo.  

Então, não é um repetir as mesmas coisas, como acontece com os católicos, mas um 

aprendizado que se torna necessariamente constante, crescente e diário, em especial se o 

iniciando quer chegar ao sacerdócio. Mas há, ainda,  um dado a ser considerado: a razão 

principal de ingresso, no batuque, é a cura das “doenças que o médico não cura” (que 

geralmente são psicológicas mas se refletem também no corpo) –  que na concepção do 

batuque são resultado de pressões do orixá para que o doente se consagre a ele. Mas na 

maioria das vezes, uma vez iniciado o processo, há um envolvimento cada vez maior do 

indivíduo com a religião. Eu diria que o sofrimento que tais tipos de doença causam,  

indistintamente de cor ou condição social, combinado com  o fato de as religiões afro serem 

cada vez mais aceitas socialmente,  e reconhecidas como possuidoras de recursos eficazes 

para tais curas, além de outros fatores que menciono  no próximo item,  são as principais 

razões que atraem os brancos.  

 Cabe falar, também, sobre um  detalhe muito importante neste processo de assimilação de 

conhecimentos rituais: o batuque foi criado por negros e, portanto, a visão de mundo desse 

universo religioso é negra e a matriz cultural é africana. O interessante é que  quem se 

envolve  muito com ele, parece terminar se negrizando psicologicamente. Este é o caso de 

muitos sacerdotes e sacerdotisas que conheci, conheço ou soube de informações sobre eles.  

Para citar alguns, os falecidos João Carlos Deodé, Ayrton do Xangô,   Merces da Iemanjá, 

Jaury da Oxum, de Pelotas,  Donga, também tamboreiro. Mais recentemente são tantos que, 

para não deixar alguém de fora, não cito ninguém. Mas são bem conhecidos, incluindo-se os  

argentinos e uruguaios. Além destes, são centenas  os  compradores do meu livro com 

sobrenome alemão ou italiano, filhos e pais de santo.  Foram ou são, todos,  negrizados 

psicologicamente, pois passaram a pensar e agir através da visão de mundo batuqueira.  

 A ideia de negrizar, porém, tem um outro lado.  O racismo se manifesta pela aparência do 

indivíduo, de modo que mesmo que ele assimile a visão de mundo negra, não vai ser 

discriminado por isto.  Ao contrário dos negros, terá, como continua infelizmente ocorrendo,  

maiores oportunidades, na vida, maior escolarização e consequentemente  melhor renda, 

conquista que poucos destes só alcançam com esforços triplicados.  

 

Diferenças 

 Exponho e analiso, aqui, algumas diferenças importantes entre a visão de mundo cristã-

católica e a batuqueira.   

1) O deus cristão é  distante, brabo,  inalcançável e inflexível: por qualquer dá cá aquela palha  

manda a alma do transgressor para o Inferno, onde será vítima dos piores suplícios para toda a 

eternidade.  

 Os orixás, pelo contrário, vêm ao mundo  humano através da possessão, abençoando, 

ouvindo, advertindo, consolando,  aconselhando, conversando  diretamente com  eles, frente a 

frente. E são flexíveis, compreensivos e tolerantes com os humanos. E não há Inferno e o 

destino da alma é o mesmo para todos: fica vagando, vai para o cemitério ou para os balés, 

locais destinados ao espírito dos mortos, nos templos. Ou, mais modernamente, como está 



acontecendo no batuque, a ideia de que vão para o Orum, onde moram os orixás. Ou seja, ao 

contrário do que acontece no cristianismo, o que o sujeito faz em vida não determina para 

onde vai sua alma. 

2) Em vez da repressão sexual, como mencionei quanto ao cristianismo, há uma grande 

tolerância à sexualidade. Talvez, porque diferentemente do céu cristão, onde não há sexo, 

todos os orixás são sexuados,  “casam”  uns com os outros, sendo que alguns mudam de sexo 

de tempos em tempos. Em vez de exclusão dos  homossexuais, acolhimento, o respeito e 

integração ao grupo, também porque, segundo a concepção batuqueira, cada um herda as  

características psicológicas de seu orixá: se é homem e a cabeça é da Oiá, por exemplo, que 

“casa” com  vários orixás masculino, é natural que seu filho também goste de homens. 

Conheci famosas sacerdotisas e sacerdotes do batuque que eram evidente ou abertamente  

homossexuais, sem que isto influenciasse em seu prestígio e capacidade de resolver os 

problemas de quem lhes procurasse. Ou seja, a ignorância  de quem prega a maluca  “cura 

gay” não tem o mínimo lugar no batuque.  

3) A   disposição dos espaços,  nos templos, o que se relaciona com as  possibilidades de  

participação das pessoas  nos rituais.  

 O centro dos  templos católicos  é ocupado por  bancos cuja 

forma limita os movimentos dos  usuários – 

sentar, ajoelhar,  ficar em pé. E o conjunto 

destes é separado por uma barreira (a mesa de 

comunhão) ou distância de onde vem o poder divino, o altar. Tais 

fatores, por natureza, limitam a participação dos presentes no ritual: o 

fato de no máximo cantar ou rezar, por iniciativa  do padre,  mostra que ela é mínima.    

 A parte central do templo de batuque, pelo contrário, não tem móveis, porque é ali que 

ocorre o ritual, um círculo de pessoas que dançam  e cantam ao som dos 

tambores. Como muitas delas podem receber seus orixás, o nível de 

participação dos fiéis no ritual é muito grande, pois  podem ser 

instrumento dos próprios deuses através da possessão.  E neles, ali 

presentes, é que  está o poder. 

 

4) Enquanto o critério de sagrado, nas igrejas, se traduz por fisionomias sérias,  pouca 

mobilidade corporal e silêncio, as festas de batuque são muito alegres, movimentadas e 

vibrantes, o som dos tambores estrugindo, as pessoas brincam umas com as outras, se 

abraçam carinhosamente. E é evidente que muitos dos que  dançam na roda o fazem com  um 

prazer muito visível.  

5) O poder sobrenatural,  segundo o catolicismo, vem das divindades cristãs e tem o padre 

como intermediário para ser estendido aos fiéis.   

 Para as religiões afro,  este  poder vem dos orixás e, quando “chegam no mundo”, são 

eles mesmos, diretamente, que o utilizam para beneficiar as pessoas  através dos rituais de 

limpeza espiritual. Isto, convenhamos, é muito mais satisfatório, psicologicamente falando, do 

que a comunicação com um deus  distante.   

6) Exceção feita às beatas, que  passam boa parte do tempo nas igrejas, o resto dos fieis sai da 

missa e vai para casa, só voltando no domingo seguinte, havendo pouco convívio entre eles 

fora dali.  

 Nos  templos de batuque, pelo contrário,   há uma circulação diária constante   de pessoas 

da casa, que vão ali para cumprimentar  sua sacerdotisa ou sacerdote, o quarto de santo e 

depois ficam conversando com as demais. O ambiente é de muita alegria e brincadeira. 

Nessas conversas  também são passadas notícias e fofocas sobre a comunidade batuqueira e 

trocas de informações sobre questões rituais, ou seja, também são ocasiões de aprender sobre 

a religião.  Muitos integrantes do batuque frequentam festas em outros templos, a cada 



sábado, pois há centenas delas nas cidades maiores. Estes   encontros fazem parte da  forte 

sociabilidade que caracteriza o batuque.  

 

Concluindo 

 Fazendo um apanhado sintético  do que falei, a doutrina cristã coloca  as funções 

cerebrais do indivíduo (o psico, responsável pelos sentidos, incluindo os desejos prazerosos) a 

brigar constantemente contra o corpo (o soma).  No batuque, optar pelo  prazer  é o natural e 

quem achar que o  importante é sofrer, seguramente vai ser chamado de louco. Todos  podem 

assumir a opção sexual que quiserem sem se culparem ou serem discriminados por causa 

disto.  

 A missa é um ritual que eu diria cheio de “poucos”:  pouco calor humano, pouca “cor”,  

dinâmica,  participação  do  fiel, sem graça, as festas de batuque  são o contrário: alegria pura, 

muito movimento, as pessoas dançam, exibindo performances individuais,  comem, riem, 

brincam uns com os outros, se  encontram, conversam, se abraçam. E ingressar na religião 

significa entrar em uma grande rede de relações sociais muito intensas que abrange 

praticamente todos os templos e  dá ao indivíduo muitas oportunidades, dentro e fora de seu 

templo, de fazer  amizades, obter empregos, além de uma sensação de não estar só,  isolado,  

desamparado.  

   Finalizando, transcrevo  a frase do Pai Carlos de Oxalá, da bacia de Oió, sobre o 

assunto: “Os brancos vêm porque querem, ninguém obriga!”. Por estas e outras, e  

considerando tudo o que foi dito aqui, chego à conclusão  que não são os brancos  que estão 

tomando conta da religião, mas é ela que (irresistivelmente) está tomando conta deles... 

 

                                                 (Cidade do Porto, Portugal, 2016) 

 


