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APRESENTAÇÃO

O e-book Territórios, Identidades Culturais e Religiosidades foi pensado no 

intuito de oportunizar, a autores de diferentes espaços e instituições, um espaço 

para diálogos e reflexões acerca das transformações territoriais sobre as identi-

dades culturais e expressões religiosas, as demonstrações de cultura, das identi-

dades constituídas a partir de símbolos culturais e das expressões no campo das 

religiões e religiosidades. 

O texto intitulado “A criminalização dos Movimentos Sociais: agravantes 

contemporâneos”, de autoria de Antonio Valmor de Campos, Carmem Reja-

ne Flores e Jane Acordi de Campos, contextualiza as trajetórias, normalmente 

conturbadas dos movimentos sociais no Brasil e o aumento das dificuldades de              

organização e mobilização. Os autores analisam a relação dos movimentos so-

ciais com a democracia, tendo em vista as interfaces entre ambas. O texto elu-

cida os problemas históricos e contemporâneos dos movimentos sociais com a 

criminalização; analisa a legislação brasileira e como é aplicada pelo Judiciário; 

e, demonstra como a legislação recente amplia as possibilidades de criminaliza-

ção dos movimentos sociais, especialmente a “Lei Antiterror” e as alterações no 

Código Nacional de Trânsito.

O capítulo “Dom José Gomes: a luta histórica da organização dos empo-

brecidos”, de autoria de Tânia Mara de Bastiani e Tiago Arcego da Silva, apre-

senta discussões referentes ao assentamento rural de reforma agrária Dom José               

Gomes, ligado a luta do MST, localizado no município de Chapecó/SC. O nome 

do assentamento é uma homenagem ao bispo de grande referência, potenciali-

zador dos movimentos sociais e liderança. O texto discute, tendo como base a 

Teologia da Libertação, a força e a importância da presença histórica do Bispo 

Dom José Gomes para a Igreja Católica e para os movimentos sociais de luta 

pela terra da região. No final de 1980 Igreja Católica se distancia do MST, porém 

a importância do bispo para todo o movimento no Brasil permanece. 



No texto “A umbanda em Morrinhos - Goiás”, os autores Augusto César 

e André Luiz Caes apresentam reflexões sobre as condições de existência e 

permanência dos terreiros de Umbanda em na cidade de Morrinhos, no interior 

de Goiás, bem como os elementos que contribuem para a presença e inserção 

dessa religião na referida cidade. Estas questões foram trazidas não só através 

de aportes teóricos e de um referencial bibliográfico, mas também por meio de 

entrevistas com líderes e frequentadores dos terreiros. Nesse sentido, os au-

tores, por meio da análise do cotidiano dos templos na cidade de Morrinhos, 

procuraram compreender os desafios que se apresentam à prática da Umbanda 

na sociedade atual, especificamente em uma cidade interiorana do Estado de 

Goiás. Dentre estes desafios há um destaque para a intolerância e a invisibilida-

de que a Umbanda muitas vezes precisa assumir para existir, tendo em vista, o 

preconceito que muito ainda prevalece e é cultuado sobre ela. 

O capítulo “Concepções de território entre os Xakriabá do norte de Minas 

Gerais” de Lucília da Glória Alves Dias, apresenta reflexões e experiências vi-

venciadas em seu trabalho de campo junto ao povo Xakriabá do norte de Minas                                                                               

Gerais, as quais resultaram em discussões a respeito das concepções de terri-

tório que esses indígenas possuem. Para isso, além da imersão, a autora trouxe 

fragmentos da história dos Xakriabá, que demonstram os impactos das demar-

cações territoriais que ocorreram ao longo do tempo, bem como a luta desta po-

pulação para manter viva suas tradições, assim como a defesa de seus direitos. 

Diante disso, a autora destaca no texto o quão complexa é a definição de territó-

rio para esta população, de modo que para os Xakriabá, o território não assume 

um significado restrito apenas a um pedaço de terra. Ou seja, a percepção de 

território, neste caso, remete ao lugar onde reside a memória de um povo, onde 

este mesmo pode gerir sua sustentabilidade, pensar seu futuro, além de ser o 

local onde habita sua espiritualidade.

No texto, “Iemanjá: Arquétipo da Grande Mãe-Deusa e Símbolo de Mulher: 

Esposa/Amante na obra Mar Morto”, o autor, Marcelo Barbosa dos Santos traz 



a interpretação e reflexão acerca da representação da orixá Iemanjá, a partir da 

obra “Mar Morto”, que associa sua imagem à da Grande, mas, por outro lado, 

também relaciona a sua imagem à de uma mulher bondosa e carinhosa. A partir 

desta análise minuciosa, o autor apresenta Iemanjá como um modelo arquetípi-

co feminino que, segundo ele, seria capaz de inspirar mulheres a lutar por mais 

espaço na sociedade.

O texto intitulado “Alimento, espaço e sociedade: considerações sobre a 

historiografia do regime alimentar brasileiro”, de autoria de Fernando Camillo 

Santos Cano, caracteriza a construção histórico-temporal da alimentação bra-

sileira, fazendo uma análise histórica da alimentação no Brasil por meio de revi-

são bibliográfica. O autor aborda as influências de vários regimes alimentares de               

diferentes etnias que influenciam a alimentação em nosso país.

Organizadoras.
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CAPÍTULO 1

A CRIMINALIZAÇÃO DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS:

AGRAVANTES 
CONTEMPORÂNEOS 

Antonio Valmor de Campos
Carmem Rejane Flores 

Jane Acordi de Campos

10.48209/978-65-TERR49-01-3
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INTRODUÇÃO

 No século passado, o Brasil sofreu diversas interrupções no seu processo 

de consolidação democrática. Foram momentos de ditadura civil, de ditadura civil 

militar, as quais impediram a construção de um caminho mais democrático para 

o país, inviabilizando – em decorrência disso – maiores avanços no desenvolvi-

mento do país, especialmente a prestação de serviços públicos de qualidade e 

uma justa distribuição da renda.

 É nesse contexto conturbado, que emerge a necessidade da reação social, 

a qual pode ocorrer de diversas formas, sendo uma delas a organização a par-

tir dos movimentos sociais. Esses podem atuar nas mais várias frentes, como: 

meio ambiente; relações de gênero; mulheres; agricultores; sem teto; sem terra; 

indígenas; negros e outros tantos. Normalmente a semelhança entre eles é o pro-

cesso de discussão de melhores condições, não necessariamente apenas paras 

os envolvidos diretamente, mas para toda a sociedade, além da cobrança dos 

governos e das instituições sobre a garantia de direitos sociais, civis e humanos.

 Com isso é comum o enfrentamento com órgãos governamentais, gerando 

confrontos, que muitas vezes ultrapassam o campo político, tornando necessária 

uma ação mais contundente dos movimentos. Essa intervenção mais forte pro-

voca reações dos aparelhos do Estado: polícia; Ministério Público; e Judiciário.

 No presente ensaio será demonstrado um conjunto de elementos que en-

volvem essa problemática traçando algumas análises acerca da organização dos 

movimentos sociais e seus objetivos. Também será feita uma reflexão acerca da 

relação dos movimentos sociais com a democracia, demonstrando-se as interfa-

ces presentes ou ausentes desses movimentos com a condução democrática do 

Estado.

 Em seguida é apresentado um conjunto de elementos que protagonizam a 

criminalização das atividades dos movimentos sociais demonstrando como cada 

esfera de governo e cada “aparelho estatal” age nessa direção. Também se de-

monstrará os mecanismos e as precauções necessárias, para que os ativistas 
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dos movimentos sociais não sofram os efeitos da criminalização em decorrência 

do seu envolvimento na luta pela causa defendida.

 Ainda se buscará analisar os recentes retrocessos nos pequenos avanços 

democráticos no país, com seus efeitos sobre a atuação dos movimentos sociais. 

Destacando-se a Lei Antiterror e as alterações no Código Nacional de Trânsito, 

os quais representam as ameaças contemporâneas da atuação dos movimentos 

sociais, com possibilidades de criminalização.

 Portanto, a intenção é demonstrar as formas de organização dos movimen-

tos sociais no Brasil, a trajetória desses movimentos, as conquistas e dificulda-

des enfrentadas na organização, com destaque especial para a criminalização 

das lideranças e ativistas dos mesmos, com olhar especial para o momento polí-

tico contemporâneo, com novas legislações.

CARACTERIZANDO OS “MOVIMENTOS SOCIAIS”

 Inicialmente registra-se que os autores não estão munidos da intenção de 

estabelecer uma discussão sociológica acerca da organização dos movimentos 

sociais, mas apenas situar alguns elementos necessários à compreensão do pro-

cesso histórico de sua criminalização, com destaque para as formas contempo-

râneas, registrados no “apagar das luzes” do governo Dilma e que certamente o 

atual e futuro governos brasileiros farão o “uso in-devido”1 deles.

 Os movimentos sociais em geral se caracterizam, por atuarem no ambiente 

político e junto às instituiçõs do Estado, seja Legislativo, Executivo ou Judiciário. 

As suas formas de expressão são através de: passeatas; atos públicos; interrup-

ções de vias públiocas; promoção de ações judiciais; ocupações de bens públi-

cos; ocupações de propriedades; ancampamento em órgãos públicos; ocupação 

de agências ou concessionárias de serviços públicos.

1  O termo indica a tendência do atual governo de alinhamento nacional e internacional 
contra as organizações populares, tendo em vista o caráter conservador e elitista que assume, 
com probabilidades de ampliar a aplicação de mecanismos de repressão social e política, es-
pecialmente desse governo que fere a democracia, por ter tomado o poder de forma articula-
da, no que difere de outros vices que assumiram a presidência em outras circunstâncias, nas 
quais estavam ausentes principalmente a disputa ideológica.
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A diferença do “movimento social” para outras organizaçõs – como sin-

dicatos, entidades e cooperativas – é que não há regras institucionais, pois as 

relações se estabelecem na confiança mutua e na solidariedade entre os seus 

ativistas, portanto, seus membros não estão submetidos a regras estatutárias. 

Apesar de críticas dos que são contrários aos movimentos sociais é essa a con-

dição que garante maior liberdade de ação reivindicatória, o que não acontece, 

por exemplo em um sindicato que está submentido ao regramento estatal, como 

é o caso brasileiro, eles continuam tendo um grau atrelamento com o Estado.

A organização e o funcionamento dos movimentos sociais costumam                 

acontecer através da participação direta, com assembléias de base, na forma da 

democracia direta o que dispensa as normas estatutárias estabelecidas e usuais 

de representação. Para alguns, esses movimentos teriam motivação nas propo-

sições de  Antonio Gramsci para a conquista revolucionária do poder. No entanto, 

para a ampla maioria dos ativistas desses movimentos o mais importante é que 

sua existência deve-se à auto-organização, de maneira espontânea e natural da 

sociedade, com interesses nobres, altruístas e em benefício da sociedade em 

geral.

Normalmente2 em cada categoria específica de movimento social está pre-

sente uma identidade social e uma maneira de pensar e agir, onde as pessoas 

atuam com interesses coletivos, em busca de uma nova condição ou melhorias 

para a vida, não apenas de quem está na luta, mas também dos demais. Pode-se 

destacar: as mulheres que lutam por creches; os favelados que lutam pela posse 

e regularização fundiária da terra urbana; os sem-teto, que lutam pelo acesso a 

moradia; os negros por identidade e dignidade; o público LGBTQI+ que exigem 

respeito e tolerância; os lutadores pela paz; os defensores do equilíbrio ambien-

tal; os agricultores que lutam pelo acesso à terra e a alimentação de qualidade. 

Evidentemente que outros exemplos poderiam ser citados, com mérito  idêntico, 

mas esta é uma amostra.

2  No momento está em curso novas possibilidades de organização social, inclusive com 
característica bem diferenciadas dos conceitos tradicionais de movimento, o que será tratado 
mais adiante.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_direta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o
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É importante ressaltar que o movimento social não é exclusividade de 

uma ou outra classe socail, ele pode ocorrere nas diferentes camadas sociais, 

com suas demandas específicas, organizações próprias, práticas e estruturas 

diferenciadas, mas que se caracterizam como movimento, mesmo que alguns 

com interesses antagônicos, porém merecem análises detalhadas, para garantia 

do direito legítimo de se manifestarem.

Pode ocorrer situações em que indivíduos de classes sociais distintas 

atuaem conjuntamente em alguma causa, por exemplo, nas questões ambien-

tais, nos direitos humanos e na luta pela paz. Nesses casos, há uma probabili-

dade de ocorrer tensão, pois mesmo o objeto macro sendo único, podem ocorrer 

diferenças de compreensão, de método e de tática de atuação, mas isso tem um 

caráter educativo na democracia, assimilável aos seus participantes.

Outras questão que merece destaque é o fato de que alguns movimentos 

sociais extrapolam as fronteiras geográficas de uma país, adquirindo caracterís-

ticas internacionais, como é o caso da Via Campesina, que coordena organiza-

ções camponesas de pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas 

e mulheres do campo e comunidades indígenas e negras, da Ásia, da África, 

das Américas e da Europa. Algumas atividades são comuns nessa organização: 

a luta pela terra; a defesa da soberania alimentar; a produção de alimentos de 

qualidade e outros. No Brasil, a Via Campesina aglutina: o Movimento dos Tra-

balhadores Sem-Terra – MST; O Movimento de Pequenos Agicultores – MPA; o 

Movimento das Mulheres Camponesas – MMC; e o Movimento dos Atingidos por 

Barragens – MAB.

INTERFACES DO MOVIMENTO SOCIAL COM A DEMOCRACIA

 A democracia tem sido perseguida a longo tempo por grande parte da                 

humanidade que visualiza nesse sistema de governo a possibilidade de conquis-

tar igualdade de direitos e de oportunidades. No entanto, isso nem sempre ocor-

re, pois muitas vezes não se obtém os objetivos desejados, mas ainda assim ela 

é reconhecido como a melhor opção no momento.
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 É nessa perspectiva que os desafios na democracia são enfrentados coti-

dianamente buscando-se os objetivos a que se propõe. Nesse contexto há ele-

mentos indispensáveis a sua manutenção, especialmente a participação popular, 

tendo em vista que sem ela não é possível consolidá-la. Por outro lado, somente 

é possível a participação social efetiva na democracia.

 Evidentemente que um conceito amplo de democracia ainda carece de    

muito exercício, pois, na plenitude ela consiste na igualdade condições, sem or-

dem de classes, na qual os indivíduos que compõe a sua coletividade são social-

mente iguais. Então esse é o grande desafio, como destaca Bobbio ao dizer que 

o futuro da democracia não é um tratado de futurologia, mas uma reflexão sobre 

o estado atual e as contradições dos regimes democráticos, ela não pode ser en-

tendida como triunfo de um sobre o outro, ou a simples vontade da maioria, mas 

carece da solidária interação entre os atores sociais e instituições.

 Uma situação que deixa explicita essa interface entre a participação social 

com democracia é a decorrente da última ditadura civil/militar no Brasil, de mea-

dos da década de 1960, a qual durou por mais de 20 anos. Nesse período houve 

repressão, perseguições, prisões, tortura e exilo e os movimentos sociais foram 

duramente castigados, com suas lideranças sofrendo com as ações do governo 

militar, mas não silenciaram totalmente.

 Sendo que no final do período ditatorial emergem os movimentos sociais 

com força e disposição de lutar pelos interesses sociais e coletivos em articula-

ção – nas lutas específicas e localizadas – com vários setores de oposição. É o 

momento que a Igreja, principalmente a CNBB, deixa de ser o único centro agre-

gador das demandas populares, aí os movimentos sociais ampliam sua partici-

pação nas lutas. No entanto, é no “período constituinte” que eles protagonizam a 

inclusão de vários direitos na atual Constituição Federal.

 Naquele momento percebia-se que ocorria uma maior participação quando 

envolvia interesses coletivos. Isso fez com que os movimentos sociais no Brasil 

se tornassem um instrumento na busca da cidadania coletiva, com tolerância e 



16

TERRITÓRIOS, IDENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSIDADES

solidariedade, visando assegurar conquistas para todos. Isso demonstra a impor-

tância da democracia para a manifestação da população de forma organizada e 

contínua. No item seguinte algumas considerações sobre os movimentos sociais 

com maior visibilidade e estabilidade1 no Brasil.

UM OLHAR PARA OS MOVIMENTOS SOCIAIS BRASILEIROS

É evidente que não seria possível dimensionar todos os movimentos 

sociais com atuação no país, no entanto, opta-se por destacar alguns, que não 

necessariamente possuem maior ou menor importância na sociedade brasileira, 

mas pela regularidade de atuação e pelas proposições defendidas, considerada 

também a intencionalidade dos autores em tratar o tema. O destaque será para o 

Movimento das Mulheres Camponesas; o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

sem Terra; o Movimento dos Pequenos Agricultores; e o Movimento de Atingidos 

por Barragens. A seguir uma breve caracterização de cada um deles.

Movimento das Mulheres Camponesas

A organização das mulheres camponesas difere em várias questões do 

movimento feminista, em sua concepção clássica, pois defendem alguns ele-

mentos específicos relacionados ao campo e sua condição, evidentemente que 

as questões inerentes às mulheres são discutidas, mas assume personalidade 

própria, então inicialmente é importante saber quais grupos fazem parte desse 

movimento social, de acordo com o sitio do mesmo:

São mulheres camponesas: agricultoras, arrendatárias, meeiras, ribeiri-
nhas, posseiras, bóias-frias, diaristas, parceiras, extrativistas, quebradei-
ras de côco, pescadoras artesanais, sem terra, assentadas... Mulheres 
índias, negras, descendentes de europeus, representantes de todos os 
estados do nosso país (MMC, 20062). 

1  Utiliza-se o termo no sentido da regularidade da atuação.
2  A opção dos autores em se basear em informações de 2006, tem a intenção de evitar 
que se possa dizer que muitas questões tratadas pelo movimento possam ter relações diretas 
com o atual momento político do país.

3
4

3

4
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A luta constante pela libertação e da construção de uma “igualdade plena”3 

para as mulheres decorre da compreensão de que isso é compromisso e res-

ponsabilidade de todos. Evidentemente que em algumas situações específicas 

somente as próprias mulheres, são capazes pleitear os seus interesses. Nesse 

contexto estabelecem como símbolo: “A terra, a água, o fogo e ar são elementos 

significativos à mística da vida” (MMC, 2006).

Da mesma forma que diversos outros movimentos, o MMC tem seu mar-

co histórico em dois momentos: “Na década de 80 se consolidaram diferentes 

movimentos de mulheres nos estados, em sintonia com o surgimento de vários 

movimentos do campo. Em 1995, criamos a Articulação Nacional de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais” (MMC, 2006).

É importante destacar a identificação do movimento com a ideia de 

camponês, pois ele representa um modelo de produção agrícola com identidade 

e tradição cultural, porém é fortemente pressionado pelo agronegócio, que visa a 

seu desaparecimento e invisibilidade. Portanto, assume papel de confronto com 

interesses dominantes, inclusive isso levou a modificação do nome de Movimento 

das Mulheres Agricultoras, para a denominação atual de Movimento de Mulheres 

Camponesas, ocorrido no ano de 2003. A caracterização que provocou essa 

alteração: “A categoria camponês é a unidade produtiva centrada no núcleo 

familiar que se dedica a uma produção agrícola e artesanal autônoma para 

satisfazer as necessidades familiares de subsistência e comercializar parte da 

produção” (MMC, 2006). Seguindo a concepção camponesa, portanto a “mulher” 

está comprometida com a produção de alimentos de qualidade, para a subsistên-

cia da família.

Por fim, é indispensável constar o comprometido das mulheres campone-

sas, enquanto movimento social para a luta, pelos meios que asseguram direitos 

de liberdade, de igualdade e dos direitos humanos elementares:

3  Na lei, na cultura e na prática cotidiana, sem imposições de gênero ou de qualquer 
outra forma.
5

5
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São mulheres que querem continuar no campo, produzindo alimentos, 
preservando a vida, as espécies e a natureza, desenvolvendo experiên-
cias de um Projeto popular para a agricultura, através: da agroecologia, 
da preservação da biodiversidade, do uso das plantas medicinais, da 
recuperação das sementes como patrimônio dos povos a serviço da hu-
manidade, da alimentação saudável como soberania das nações, da di-
versificação da produção, da valorização do trabalho das mulheres cam-
ponesas (MMC, 2006). 

 Nota-se o comprometimento social amplo nas proposições do movimento, 

bem como a disposição em lutar pelo que acreditam, mesmo que isso signifique 

confronto com as elites locais e o capital nacional e internacional. Nesse sentido, 

situações concretas são facilmente visualizadas, em ações de datas especiais 

para o movimento, como, por exemplo, o dia Internacional das Mulheres, no qual, 

são realizados atos de grande repercussão, como a destruição da experiência 

de clonagem de eucaliptos, da Aracruz Celulose, em Barra do Ribeiro/RS. Em 

seguida considerações sobre o Movimento de Atingidos por Barragens.

Movimento de Atingidos por Barragens – MAB

 A questão energética é tema de grande relevância para qualquer país, pois 

sem ela não há como construir soberania, bem como, nos padrões modernos, 

sem energia seria um grande entrave ao desenvolvimento e problemas no con-

forto dos humanos, cada vez mais dependente de condicionadores de ar, de 

resfriadores, de equipamentos de informática, utensílios e outros.

 Então, no atual estágio de desenvolvimento é consenso que precisamos 

de energia. No entanto é necessário um amplo debate nacional de como ela será 

produzida e os custos sociais de sua produção e distribuição e quem serão os 

beneficiários. Nesse ponto encontramos problemas, pois os governos – alinha-

dos com os capitalistas do setor – buscam sempre mais a produção de energia a 

partir das barragens, tendo em vista a significativa redução dos custos. A postura 

desses governos têm provocado situações de violações de direitos civis e huma-

nos, sofridos pelos atingidos pela construção e operacionalização das unidades 

geradoras.
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 Essa condição também provoca reações dos atingidos e de outros ativistas 

que se identificam com causa, especialmente, é dessa identidade na luta, que é 

organizado o Movimento de Atingidos por Barragens - MAB, como é visualizado 

no sitio do movimento:

Em 16 de outubro de 1978, no pátio da Igreja de Santa Helena, 1.500 
pequenos agricultores, cujas terras serão inundadas pela barragem de 
Itaipu, encaminham ao General Geisel, abaixo-assinado denunciando o 
preço irrisório das indenizações que estão sendo oferecidas (MAB, 2006).

 Pelas informações de ativistas, do MAB, até o momento ainda permanece 

a situação de algumas daquelas famílias que não foram indenizadas corretamen-

te e buscam de alguma forma a correção desse ato autoritário e de abandono dos 

governos. Nos governos militares – numa demonstração de força – foram proje-

tados grandes obras, sendo o Sul uma das regiões mais atingidas: “A Eletrobrás 

projetava a construção de 23 barragens, que expulsariam 200.000 pessoas nos 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina” (MAB, 2006).

 É com a intenção de fazer frente a essa ameaça concreta que os potenciais 

atingidos se mobilizam e se organizam nos dois estados, iniciando: “Em 24 de 

abril de 1979, 350 agricultores reunidos em Concórdia, Santa Catarina, criaram a 

Comissão Regional de Barragens – CRAB” (MAB, 2006). O qual realiza diversas 

lutas, como Romarias, abaixo-assinados, protestos, por exemplo, em 1983, ato 

contra a Barragem de Machadinho e em 1985 contra a Barragem de Itá e as de-

mais na Bacia do Uruguai. Embalados por essa e outras atividades, também nas 

demais regiões os atingidos se organizam nacionalmente:

A CRAB organizou, em abril de 1989, em Goiânia, o I Encontro Nacional 
de Trabalhadores Atingidos por Barragens.
O Encontro de Goiânia criou uma Comissão Nacional Provisória para 
organizar, no ano seguinte, o I Congresso Nacional dos Atingidos por 
Barragens, que só aconteceu em março de 1991, em Brasília, sendo 
fundado o Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB (MAB, 2006).

 Já década de 1990, o movimento começa a ganhar força, principalmente 

pelos indicativos mundiais demonstrando maior preocupação com as questões 
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ambientais: “A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o De-

senvolvimento - RIO 92, no Rio de Janeiro em junho de 1992, favoreceu a di-

vulgação dos graves impactos sociais e ambientais provocados pelas grandes 

barragens” (MAB, 2006).

 Nesse contexto o MAB continua sua trajetória de lutas, com desafios maio-

res tendo em vista a privatização do setor elétrico e ampliou sua atuação, discu-

tindo, por exemplo, as possibilidades de um modelo energético alternativo, como 

o da energia solar e eólica, do valor conta de energia paga pelo consumidor e jun-

to aos atingidos, investe numa das grandes bandeiras do mesmo: “Os atingidos 

continuam lutando por reassentamento, negociação coletiva e justa reparação de 

todas as perdas” (MAB, 2006). No entanto, atualmente seus líderes passam por 

um processo de criminalização por ações nas manifestações e lutas. Em seguida 

as considerações sobre o Movimento dos Pequenos Agricultores.

Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA

 É um dos mais recentes movimentos da Via Campesina brasileira, o qual 

surge em decorrência da falta de política governamental/estatal, para a garantia 

de renda dos agricultores camponeses e agricultores familiares1: “O MPA nasceu 

em 1996. A partir da seca castigou as plantações, no Rio Grande do Sul. Durante 

dois meses foram formados cinco Acampamentos da Seca, reunindo mais de 25 

mil agricultores/as” (MPA, 2006).

Com dados do ano de 2006, o qual não se alterou significativamente, o MPA 

está organizado em (18) dezoito estados: “Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, 

Ceará, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rondônia, Pará, Mato Grosso, 

Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás 

e Tocantins” (MPA, 2006). Destacam-se em seguida alguns princípios do movi-

mento merecem atenção, por sua preocupação com o coletivo e com a dignidade 

1  Com as conquistas obtidas pelo movimento foram beneficiados indistintamente os agri-
cultores camponeses e os familiares, no entanto, na essência os modelos agrícolas guardam 
diferenças de prática e de concepção da agricultura, passando pelo uso da terra e o objetivo 
da produção/produtividade.

6

6
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de todos os seres humanos:

- Dignidade e o protagonismo e postura de humildade, de solidariedade 
e de respeito às diferenças individuais e culturais;
- Organização nacional camponesa, de base, para garantir o direito à 
terra e às condições de produção;
- Produção de alimentos saudáveis, numa visão agroecológica e pela 
preservação dos recursos ambientais (MPA, 2006).

 Também no campo político o MPA propõe-se ao enfrentamento do agrone-

gócio e a exploração dos agricultores pelo modelo agrícola industrial capitalista. 

Para garantir o enfrentamento tem orientação na forma de lutar, que acontece na 

base: “a partir dos grupos de base e sua organização onde é realizada a forma-

ção e discutidos as questões de curto, médio e longo prazo. Busca de apoio em 

todos setores da sociedade dispostos a enfrentar o Neoliberalismo, o Latifúndio, 

o Agronegócio, os Transgênicos, etc.” (MPA, 2006). Em seguida considerações 

sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra – MST

O Brasil apesar de sua imensidão territorial apresenta índices significativos 

de pessoas sem acesso á terra. Essa situação, ainda latente no país, tem seu 

início com a chegada dos Portugueses, que implantaram aqui o sistema das ses-

marias, distribuindo as terras brasileiras para famílias influentes do reino. A partir 

daí as formas de concentração, apesar de pequenas diferenças, basicamente 

se deram pelas mesmas práticas, através da violência e exclusão das pessoas 

pobres do acesso a terra. Corrobora com essa visão: “A concentração fundiária 

marca o Brasil desde 1500. Diversas formas de resistência se manifestaram como 

os Quilombos, Canudos, as Ligas Camponesas, as lutas de Trombas e Formoso, 

a Guerrilha do Araguaia” (MST, 2016). O quadro de violência na disputa pela terra 

continua fazendo vítimas no país, como se observa em estudos recentes:

A manutenção da aliança com o agronegócio acarretou o agravamento 
da violência vivida pelas comunidades camponesas que lutam por direi-
tos e pela permanência em seus territórios. Os registros parciais da CPT 
apontam que o Nordeste foi a região em que houve mais ocorrência de 
conflitos no campo em 2015, representando 35% dos casos em todo o 
país. Em seguida, veio a região Norte, com 27% das ocorrências, o Cen-
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tro-Oeste com 17%, o Sudeste com 15% e, finalmente, o Sul do país com 
5,5% (PASSOS e MARQUES, 2016). 

 É nesse quadro de dificuldade de acesso à terra, pelos pobres, que a 

importância do MST aumenta, pois, além de combater a violência no campo 

é preciso preocupar-se com o número de famílias acampadas, as quais têm a 

intenção de ver assegurado o seu direito de ter terra para produzir alimentos e 

estruturar suas famílias, sendo que o número nessas condições é grande: “tendo 

em vista que os movimentos sociais indicam o número atual de 120 mil famílias 

acampadas no país” (PASSOS e MARQUES, 2016).

 Inicialmente o MST tem impulso com a criação pela Igreja Católica, no ano 

de 1975 da Comissão Pastoral da Terra – CPT. Como as demandas eram supe-

riores à capacidade da comissão os trabalhadores sem terra, algum tempo de-

pois organizam um movimento autônomo e independente, para aglutinar os que 

lutam pela terra, dessa forma: “Em janeiro de 1984, ocorre o primeiro encontro do 

MST em Cascavel, no Paraná (MST, 2006).

 Um dos marcos na história do movimento foi o massacre de ativista em 

ação policial no Estado do Pará: “Em 1998, ocorre o massacre de Eldorado dos 

Carajás, quando 21 Sem-Terra foram assassinados pela polícia no Pará (MST, 

2006). Mesmo com os inúmeros ataques que sofre cotidianamente, o movimento, 

tenta evitar o isolamento – prática patrocinada pelos latifundiários e desenvolvida 

pela grande mídia, com apoio estatal – ampliando o seu leque de reivindicações: 

“Em 1997, o Movimento “Marcha Nacional Por Emprego, Justiça e Reforma Agrá-

ria” em 17 abril” (MST, 2006).

De acordo com as informações de documentos e publicações do MST é 

possível identificar a preocupação do movimento com a dignidade, seja na con-

quistas de direitos civis: fazer documentos, registrar os filhos; aprender a ler e 

escrever e um teto para a família; ou em direitos humanos, com lutas abrangen-

tes e com a intenção de beneficiar a sociedade brasileira, portanto, apelam para 

a compreensão de que a Reforma Agrária é uma luta de todos.
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Enquanto o movimento avança em reflexões, organização e estruturação 

interna, preparando lideranças e qualificando seus ativistas, não descuida da luta 

principal, a conquista da terra, nesse sentido continua a realizar as ocupações:

As ocupações de terras também ganharam força em 2015. Conforme da-
dos parciais da CPT, 34% dos latifúndios ocupados estão localizados na 
região Nordeste, 26% no Centro-Oeste, 17% no Sudeste, 11,5% no Sul 
e finalmente 11% no Norte. Os estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Paraná e Pernambuco lideraram a lista das ocupações de latifúndios 
improdutivos. Grande parte dessas foi realizada pelo MST no mês de 
abril, durante a sua Jornada de caráter nacional, o Abril Vermelho (PAS-
SOS e MARQUES, 2016).

 Evidentemente, que na mesma linha dos demais movimentos da Via Cam-

pesina, o MST assume compromissos, com a terra, com a qualidade de vida 

de todas as pessoas. Para isso desenvolvem a compreensão de que é preciso 

compreender que: “Os seres humanos são preciosos, pois sua inteligência, tra-

balho e organização podem proteger e preservar todas as formas de vida” (MST, 

2006). Portanto, diante das pretensões dos movimentos sociais, há a reação dos 

setores hegemônicos da sociedade brasileira, que não têm a intenção de perder 

privilégios, portanto não pretendem abrir espaços para novas conquistas dos ex-

cluídos e um poderoso instrumento que cada vez é utilizado com maior força é o 

da criminalização dos movimentos sociais, o que será abordado em seguida. Na 

sequência as dimensões do enquadramento jurídico/legal para a criminalização 

dos movimentos sociais.

ENQUADRAMENTOS JURÍDICOS E PENALIZAÇÃO NA                                 
CRIMINALIZAÇÃO DOS ATIVISTAS NOS MOVIMENTOS                  
SOCIAIS

 Para a melhor compreensão do processo de criminalização é indispensável 

entender o contexto em que ele acontece, portanto inicia com a pergunta: por que 

ocorre a criminalização dos movimentos sociais? Ora a criminalização acontece 

com a intenção de inibir as pretensões dos movimentos sociais que se organizam 

para garantir ou conquistar direitos, além de denunciar as violações e a violência 
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praticada para manter a hegemonia. Portanto, a criminalização tem caráter de 

manutenção do poder, pelas forças hegemônicas.

 No campo Jurídico, poderia se trazer inúmeros doutrinadores contempo-

râneos para tratar da criminalização dos movimentos sociais, mas a intenção é 

evitar polemizar, bem como não se pretende aprofundar na discussão do tema ou 

ainda levantar as contradições, é por isso que se apresentará algumas narrativas 

de um Jurista histórico, reconhecido no mundo jurídico, como um dos maiores 

criminalistas da história, Beccaria (1738 – 1794).

Beccaria propunha, como ideal, que houvesse distribuição equitativa das 

vantagens entre os membros da sociedade. “Porém, na realidade concentram-se 

privilégios em poder de poucos. Assim sendo, somente as leis podem impedir ou 

pôr fim nestes abusos” (BECCARIA). Talvez por herança dos seus princípios lati-

nos os brasileiros acreditam que tudo se resolve pelas leis, as quais muitas vezes 

sequer são cumpridas e acabam no esquecimento se não interessam ao poder. 

Ao tratar da democracia – em sentido pleno – e da justiça social, a consideração 

a seguir demonstra a preocupação presente, já naquele tempo:

As sociedades deveriam estar distribuídas de maneira que seus inte-
grantes tivessem os mesmo privilégios, porém os governantes e aqueles 
que elaboram as leis, pensam em outros problemas que eles julgam ser 
mais importantes e deixam de lado a desigualdade entre os seres huma-
nos (BECCARIA, 1.764).

O autor entra também na discussão dos direitos humanos, com uma visão 

daquele tempo histórico: “vemos poucas sociedades que realmente levam em 

conta os direitos humanos, sem que precise haver guerras e revoluções para isso 

acontecer”. No entanto, quando ele trata das conquistas sociais – das demandas 

dos movimentos sociais que servem perfeitamente ao que ocorre atualmente 

– sua posição é contundente de que a luta não é fácil e que o escudo utilizado 

pelos detentores do poder são as leis e sua aplicação:
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Sabe-se que os homens não abrem mão de sua liberdade e suas vanta-
gens em troca do bem de outros 
Assim acontece com as leis. Nem sempre elas são criadas para evitar 
que as injustiças aconteçam, e sim apenas para poder organizar os ho-
mens que vivem em bandos.
Se a arbitrária interpretação das leis constitui um mal, a sua obscuridade 
o é igualmente, visto como precisam ser interpretadas.
No entanto, cada dia mais, os que trabalham com leis, teimam em usar 
termos científicos para falar com as pessoas mais humildes, de maneira 
que elas sejam cada vez mais dependentes deles (BECCARIA, publica-
ção original 1.764).

Outra situação que merece atenção na discussão em curso é que trata das 
prisões, isso porque com a crescente criminalização, diversos ativistas acabam 
por lá passando algum tempo. Nesse sentido refletir sobre o papel das prisões 
– da época – que parecem ser no Brasil atualmente, é importante ao tratar da 
criminalização de ativistas dos movimentos sociais. Nesse sentido, segundo o 
autor: “Acredito que a justiça será mais eficaz quando as cadeias deixarem de ser 
um acumulo de pessoas, onde inocentes e culpados se misturam. Atualmente 
a prisão não passa de uma maneira de demonstrar força e poder” (BECCARIA, 

1.764).
 

Os mecanismos de criminalização utilizados pelo Estado brasileiro

Para os cidadãos comuns, o Estado representa o último suporte de suas 
necessidades, imagina que é nele que buscará amparo na falta de saúde, de 
educação de segurança e de proteção jurídica. No entanto, isso nem sempre é 
uma realidade, pois como ele é comandado por um sistema de representação e 
no Brasil a maioria dos representantes – mesmo eleitos pelos pobres e excluídos 
– representa os interesses das classes dominantes, essa suposta proteção não 
se concretiza.

Serão apresentadas algumas considerações acerca dos mecanismos uti-
lizados por cada estrutura institucional do Poder, na tentativa de criminalizar os 
ativistas dos movimentos sociais. A pretensão não é exaurir o assunto, mas de 
estabelecer provocações, sobre alguns elementos raramente analisados em ca-
sos de criminalização. Didaticamente serão divididos em blocos: Mecanismos 
políticos; Executivo; Ministério Público; Judiciário; Polícia.
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a) os mecanismos políticos da criminalização consistem em: eleger os 
representantes de interesse para os objetivos pretendidos pelo Poder; garan-
tir bancadas comprometidas com os interesses dominantes; organizar pautas e 
selecionar os projetos que devem ser aprovados; flexibilizar as normativas, para 
adequá-las aos interesses do poder no momento.

b) os mecanismos utilizados pelo Executivo: organização da estrutura de 

repressão; forma de estruturar a segurança pública; dar visibilidade ao que inte-

ressa ao poder, desconsiderando abordagens diferenciadas; autorizar atuação 

seletiva das forças de segurança; fiscalização seletiva de atividades e de pes-

soas; aplicação de punições administrativas seletivas; penalização dos que ex-

primem opiniões divergentes.

c) os mecanismos de controle do Ministério Público (mesmo tendo sido 

criado para atuar em favor da coletividade isso nem sempre é visualizado): atua-

ção de repressão às manifestações públicas; medidas preventivas para evitar 

atos públicos dos movimentos; individualização das responsabilidades por mobi-

lizações; identificação de “responsáveis” pelos atos; enquadramento dos líderes 

dos movimentos por formação de quadrilha.

d) os mecanismos utilizados pela polícia: violência na abordagem aos ati-

vistas (vistos como inimigos e desordeiros); imposição da força por demonstra-

ção de grandes efetivos e brutalidade; agressões físicas, psicológicas e morais; 

atuação seletiva; muitas vezes provas plantadas; interpretação das ações de 

mobilização social como criminosas. A seguir os “mecanismos de proteção” da 

cidadania.

Mecanismos constitucionais protetivos da organização social

 É consenso que a Constituição Federal de 1988, apresenta alguns artigos 

que protege os cidadãos que se propõem a lutar por novos direitos ou mesmo 

pela garantia dos já existentes, no entanto é importante considerar algumas pas-

sagens, que em interpretação extensiva podem ser usados contra as pessoas 

que se envolvem, inclusive no artigo 5º.
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 Iniciando pelo caput do referido artigo: “Art. 5º Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes” (CF, 1988). A 

seguir alguns incisos, os quais nem sempre são observados, nos casos em que 

são punidos ativistas dos movimentos sociais:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; [...]
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
[...]
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos 
ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; (Art. 5º, CF, 1988).

 Uma simples análise nas situações de violações de direitos humanos ocor-

ridas em atividades dos movimentos sociais é suficiente para constatar que não 

há efetivamente respeito aos preceitos constitucionais citados, além de outros. 

Um dos enquadramentos “na moda”, pela polícia, respaldado pelo Ministério Pú-

blico e aceito pelo Judiciário brasileiro é o de crime de “formação de quadrilha”, 

talvez por ser esse um dos que permite a aplicação de pena maior, porém, isso 

não significa que ela aconteça nas manifestações a atos:

Adesão a protestos de rua é espontânea, não há quadrilha, nem asso-
ciação. [...] Assim, consideramos que a atribuição de supostos atos ilíci-
tos em manifestações a quadrilhas e associações criminosas comanda-
das por chefes ou líderes não encontra qualquer respaldo nas dezenas 
de investigações que temos conduzido com novos movimentos sociais 
(IRAHETA, 2014).

Diante dos elementos apresentados, mesmo sabendo da legitimidade das 

mobilizações, é preciso que os movimentos se organizem no sentido de se au-

to-proteger, evitando, por exemplo, a identificação de lideranças. Uma medida 

necessária é nunca fornecer nomes dos organizadores para a polícia, atribuindo 

a responsabilidade de forma igual ao coletivo. Lembrando que – por enquanto – 

não existindo a individualização do ato dito criminoso, não há como punir, sem 
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provas. No item seguinte algumas considerações sobre a ampliação das possibi-

lidades de criminalização dos ativistas dos movimentos sociais.

UM OLHAR PARA AS NOVAS POSSIBILIDADES PUNITIVAS 
DOS ATIVISTAS SOCIAIS, COM A LEI ANTITERROR E AS                  
MUDANÇAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Talvez, por ser adeptos às leis para resolver problemas, utilizamos bastante 

a expressão “está na lei”, como sinônimo de garantia. Porém, entre o estar na lei 

e a garantia reside, muitas vezes, um abismo, pois entra em cena a interpretação 

da lei e o convencimento do julgador, que pode aplicar a lei a partir de suas con-

vicções, pois, “juiz não é deus” e mesmo os deuses eram. Portanto, leis podem 

produzir efeitos contrários às expectativas.

Por exemplo, no “apagar das luzes” do governo Dilma, fica uma herança 

pouco desejada pelos movimentos sociais, as quais são representadas principal-

mente pelas seguintes leis: a Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, que regu-

lamenta a punição e a prática de terrorismo no Brasil e a Lei nº 13.281, de 4 de 

maio de 2016, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 

o Código Brasileiro de Trânsito.

A Lei que trata dos atos de terrorismo no Brasil, regulamenta preceito consti-

tucional disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal/1988, definindo 

o que é terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e refor-

mulando o conceito de organização terrorista. Isso, aparentemente é uma evo-

lução legislativa, no entanto, a presente lei apresenta – como a maioria das leis 

brasileiras – possibilidades de interpretação dúbia, podendo ser usada para fins 

diversos do que foi criada, por exemplo:

Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos 
atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a fina-
lidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pes-
soa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública (BRASIL, Lei nº 
13.260/2016).

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
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Em uma situação extrema é possível que um grupo ao realizar manifesto 

reivindicando creche, por exemplo – a qual é aguardada por mais de uma déca-

da – e para isso resolve interromper o trânsito local para chamar a atenção das 

autoridades, pode, ato perverso das autoridades, ser enquadrado como ato de 

terrorismo. Em outra parte da legislação com sentido semelhante observa-se no 

§1º, que tipifica os atos de terrorismo, em um dos seus incisos:

IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave 
ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do con-
trole total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comu-
nicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias 
ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, 
instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essen-
ciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações mi-
litares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e 
gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento (BRASIL, Lei nº 
13.260/2016).

Outra situação que é vista com cautela é o que estabelce artigo da mesma 

lei, abrindo possibilidades de enquadramentos de ativistas dos movimentos so-

ciais, por permitir uma interpretação ampla, dependendo da concepção do julga-

dor:

Art. 6º  Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, 
solicitar, investir, de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, 
ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza, para o 
planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta 
Lei:
Pena - reclusão, de quinze a trinta anos (BRASIL, Lei nº 13.260/2016).

Como já dizia Beccaria (publicação original 1.764), que parece ter escrito 

hoje, cada vez as leis são feitas impondo mais dificuldades para ser corretamente 

interpretada, especialmente das pessoas que não são detentoras das prerrogati-

vas técnicas dos operadores do direito. Também para outros doutrinadores a le-

gislação, especialmente a brasileira, precisa restringir a aplicação de acordo com 

o mero livre convencimento do Juiz, pois, essa interpretação pode representar o 

risco de não ser atingido o objetivo para o qual se propõe determinada lei. 
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Infelizmente, no momento o Congresso brasileiro – em seu estigma cada 

vez mais conservador – tem aprovado leis que contrariam a interpretação técni-

ca, repassando ao Judiciário esse papel, que geralmente é constituído de julga-

dores identificados com a elite, portanto julga de acordo com essas convicções, 

isso não significa dizer que sejam parciais ou desonestos, mas vão sempre tomar 

as decisões de acordo com o convencimento.

É nesse sentido que preocupa ainda mais a presente lei, quando estabe-

lece poderes extraordinários ao Magistrado e aos agentes como a Polícia e o 

Ministério Público, para tomar medidas drásticas, contra “suspeitos”, mesmo sem 

qualquer prova ou julgamento, in verbis:

Art. 12.  O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou me-
diante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público 
em vinte e quatro horas, havendo indícios suficientes de crime previsto 
nesta Lei, poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, 
medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou 
acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam ins-
trumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei (BRASIL, 
Lei nº 13.260/2016).

 Essa proposição contida na lei em análise é uma inovação perversa ao 

direito brasileiro, que até o momento difundia a concepção de que o Juiz, no seu 

papel julgado só age quando provocado, mas no presente caso ele pode decidir 

de ofício, sem os precedentes do contraditório e da ampla defesa e sequer com 

provas cabais, como ocorre no habeas corpus, por exemplo ou no mandado de 

segurança, os quais carecem de provas robustas do direito pleiteado ou violado.

 Outra ameaça aos movimentos sociais diz respeito a também recente al-

teração do Código de Trânsito, com motivação na greve dos caminhoneiros, ex-

pressa pela Medida Provisória nº 699, de 10/02015, convertida na Lei nº 13.281, 

de 4 de maio de 2016:

Art. 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, 
restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou 
entidade de trânsito com circunscrição sobre ela:
Infração - gravíssima;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.281-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.281-2016?OpenDocument
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Penalidade - multa (vinte vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 
(doze) meses;
Medida administrativa - remoção do veículo.
§ 1º Aplica-se a multa agravada em 60 (sessenta) vezes aos organizadores 
da conduta prevista no caput.
§ 2º  Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 
12 (doze) meses.
§ 3º  As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que 
incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a 
via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade 
para a circulação na via.”

 Quem não participou ou viu uma mobilização de rua, a qual carece de um 

instrumento indispensável, como é o carro de som, portanto, o proposto nessa le-

gislação atinge toda e qualquer forma de organização de manifestações públicas 

de maior alcance, que tratam, por exemplo, do fechamento de vias públicas ou 

de pontes. Com isso, ficam praticamente impossíveis as mobilizações de rua no 

país, conferindo poderes à polícia, para atuar com rigor no “cumprimento da lei”; 

ao Ministério Público enquadrar como perturbação da paz e do sossego público; 

e ao Juiz punir, sem qualquer preocupação ética ou moral, dos aspectos sociais 

envolvidos, pois está solidamente ancorado na legislação.

 Em decorrência disso tudo, é indispensável observar o §3º do artigo em 

questão, o qual estabelece que a autoridade local deve “restabelecer de imediato” 

a normalidade da via pública, já decide antecipadamente que se trata de uma 

atividade ilegal. Em outras palavras, abre caminho para o uso deliberado da força 

e qualquer outro instrumento para cumprir a determinação legal. Porém, a maior 

“inovação1” apresentada pela alteração do Código de Trânsito Brasileiro é a que 

pune o pedestre que adentrar na via pública, sem o motivo de atravessá-la, isso 

significa que as pessoas serão julgadas pelo que imaginar a autoridade, que “me-

dirá” se o pedestre está ou não com a intenção de atravessar a rua.

 Como a compreensão da força policial é de que o referido Código não é 

um instrumento educativo, mas sim punitivo – talvez em decorrência das inúme-

ras possibilidades de punições contidas no mesmo – é possível imaginar que o 
1  Termo utilizado no sentido provocatório, tendo em vista a ameaça real aos movimentos 
sociais, ferindo inclusive os preceitos constitucionais da livre articulação pacífica entre as pes-
soas.

7
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agente, ao perceber qualquer “movimentação anormal”, tomará as medidas ne-

cessárias para restabelecer a ordem pública. A conduta em discussão, que abre 

essa possibilidade, assim prescreve:

Art. 254. É proibido ao pedestre:
I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las 
onde for permitido;
II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde 
exista permissão;
III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando hou-
ver sinalização para esse fim;
IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, 
ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, sal-
vo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente;
V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrâ-
nea;
VI - desobedecer à sinalização de trânsito específica;
Infração - leve;
Penalidade - multa, em 50% (cinquenta por cento) do valor da infração de 
natureza leve (BRASIL, Lei nº 13.281/2016).

É necessário atentar para o termo utilizado no seu caput, “é proibido”, por-

tanto estabelece as proibições aos pedestres, para, a seguir, prescrever a pe-

nalidade aplicável, diferentemente de todas as outras infrações de trânsito, que 

adotam uma metodologia da ação. Portanto, no Art. 254, presume-se que a pes-

soa já praticou o comportamento infracional, por isso a penalidade é prevista na 

forma de quem já é culpado pela prática de um ato irregular, pelo qual merece ser 

punido. Dessa forma, fica facilitada a ação repressiva e amplia as possibilidades 

de criminalização dos atos reivindicatórios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Mesmo com essas breves reflexões é possível dimensionar o quanto os 

movimentos sociais no Brasil são criminalizados. Isso acontece em duas dimen-

sões, a primeira da forma de repressão com violência, especialmente pela po-

lícia, situação que vem tomando rumos cada vez mais preocupantes na atual 

conjuntura política do país. De outra banda está o aparato legal/jurídico, que se 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.281-2016?OpenDocument
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encarrega, ao mesmo tempo, de proteger as ações violentas contra ativistas dos 

movimentos sociais e aplicar-lhes medidas punitivas, de forma exemplar.

 Em um país como o Brasil, que figura entre os últimos colocados na distri-

buição da renda, a repressão ao movimento social, especialmente com a crimi-

nalização de suas lideranças, prescreve um futuro de poucas possibilidades de 

reversão do quadro de disparidades, seja na renda, na terra, nas relações de gê-

nero e outras, mas isso não significa desânimo para os ativistas, que continuam 

na luta.

 Por sua vez buscou-se nesse ensaio, demonstrar o comprometimento dos 

movimentos sociais, com as causas coletivas, visando benefícios não apenas 

para os que se identificam com a causa, mas para toda a sociedade.

 Também se tentou explicar como ocorrem as ações de criminalização, de 

forma a aparentar legalidade nos atos praticados, pelas diversas esferas do po-

der. Assim, constata-se uma sequência de ações, por cada uma delas, que ao 

final fecham o ciclo da punição de ativistas que se levantam contra as injustiças.

 Ainda, foram apresentados os novos elementos de criminalização dos mo-

vimentos sociais, decorrentes das mais recentes legislações aprovadas no Le-

gislativo e sancionadas pelo Executivo, especialmente a Lei nº 13.260, de 16 

de março de 2016, a qual trata da regulamentação dos crimes de terrorismo no 

país e a Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016, conhecida como código nacional 

de transito, a qual pune a interrupção de vias públicas, por veículos ou pessoas, 

mesmo em atos legítimos no processo democrático.

 Por todo o exposto, é perceptível que o Estado brasileiro, preocupa-se mais 

com as questões do capital, de cunho patrimonial, do que com as condições de 

vida das pessoas excluídas, as quais são forçadas a buscarem seus direitos 

através dos movimentos sociais. Também fica evidente o processo de violência 

sofrido pelos ativistas dos movimentos sociais e a criação permanente de instru-

mentos legais, que impeçam ou dificultem as manifestações públicas de denún-

cias, de reivindicatórias ou de conquistas de novos direitos.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.281-2016?OpenDocument
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INTRODUÇÃO  

Um lugar marcado pela presença das agroindústrias de produção de 

carne, principalmente frango e porco, que tem na integração com a agricultura 

familiar sua organização produtiva, recebe o Dom José Gomes. Um personagem 

singular da Igreja Católica no Brasil, mais tarde, foi reconhecido e homenageado 

por um acampamento, que transformou-se em assentamento rural ligado a 

luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). É sobre este 

contexto que surgiram as reflexões aqui apresentadas, ou seja, estes escritos 

são o resultado da junção de nossas pesquisas, pois ambos pesquisamos o Dom 

José Gomes, um, o bispo que ficou conhecido como “o bispo dos pobres”, outro, 

o assentamento1. O ponto de culminância é a importância e relevância que a 

figura histórica do bispo tem para a compreensão do Oeste Catarinense e para 

o simbolismo da luta pela terra, o que levou diversas famílias, oriundas de várias 

partes do sul do país, a nomearem popularmente o acampamento e, depois, o 

assentamento localizado na linha Água Amarela em Chapecó/SC.

Assim, nos propomos, tendo como pano de fundo a Teologia da Liberta-

ção, a discorrer sobre a força da presença histórica do bispo, não somente para 

a Igreja Católica, mas também para os movimentos sociais que se formaram na 

região2. A forte presença de Dom José Gomes e sua liderança indispensável para 

o surgimento de diferentes movimentos sociais na região de Chapecó, revelam 

um modelo de Igreja diferenciado, que precisa ser contextualizado e entendido 

no seu recorte histórico. Mesmo que após o final da década de 1980, ocorra um 

distanciamento da influência da Igreja Católica sobre o MST, o bispo permanece 

como a grande referência e liderança. É neste cenário que encontramos o nos-

1  Nossas pesquisas estão publicadas nos livros: SILVA, Tiago Arcego da. A práxis                   
política da Igreja Católica na Diocese de Chapecó/SC (1970-1980). Erechim: AllPrint, 2018; 
BASTIANI, Tânia Mara de. Trajetórias de lutas e formação agrária no Oeste Catarinense. 
Passo Fundo: Acervus, 2021.  
2  Poli (1999) caracteriza quatro movimentos sociais que surgiram no Oeste Catarinense, 
no final da década de 1970 e início dos anos 1980, a saber: Movimento de Oposições Sindi-
cais, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento de Mulheres Agri-
cultoras (hoje Movimento de Mulheres Camponesas – MMC) e Movimento de Atingidos pelas 
Barragens do Rio Uruguai (MAB).   

8
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so questionamento maior para esta breve pesquisa, ou seja, qual a importância 

do Bispo Dom José Gomes na luta pela terra, a ponto de ser homenageado por 

um acampamento/assentamento da Reforma Agrária através da escolha de seu 

nome?  

DOM JOSÉ GOMES: O BISPO

O Oeste Catarinense apresenta-se como palco de grandes disputas pelo 
território. Diversos grupos e sujeitos podem ser identificados como de grande im-
portância para a compreensão da história e organização desta região. Uma das 
figuras que representam e marcam o protagonismo no desenrolar dos conflitos, 
especialmente nas décadas de 1970 e 1980, é o bispo Dom José Gomes3, muito 
próximo e decisivo para a criação e fortalecimento dos movimentos sociais na 

região.

Suas posturas e posicionamentos levaram um grande número de lideran-
ças a se envolverem de forma mais ativa na vida da Igreja Católica, ao mesmo 
tempo em que também causaram espanto e repulsa de alas que não compreen-
diam a guinada histórica da Instituição, que passou a assumir o discurso e a ação 
da opção pelos pobres. Tal opção, está dentro do contexto da abertura da Igreja 
Católica para a modernidade, que levaram as deliberações do Concílio Vaticano 
II (1962-1965)4 e das Conferências Episcopais Latino-Americanas de Medellín 

(1968) e Puebla (1979)5.

Já haviam movimentos e ações no sentido de aproximar a leitura teológica 

da vida concreta das pessoas antes mesmo destes acontecimentos da Igreja 

Católica, que são como que uma sistematização do acúmulo e o impulso para as 

novas formulações. No início da década de 1970, todo esse movimento é organi-

zado e conceituado como Teologia da Libertação.

3  Dom José Gomes foi bispo da Diocese de Chapecó entre 1968 e 1998, ficou até 2002 
(ano de seu falecimento) como bispo emérito de Chapecó. 
4  O Concílio Vaticano II foi uma série de conferências realizadas entre 1962 e 1965 com 
participação de bispos do mundo inteiro, convocadas ainda em 1959 pelo Papa João XXIII, 
com intuito de abrir a Igreja para os novos contextos da modernidade. 
5  As Conferências Episcopais foram as reuniões dos bispos da América Latina, no intuito 
de traduzir as deliberações do Concílio para a realidade do continente. 
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Löwy (1989) define a teologia da libertação como: 

[...] a teologia de uma Igreja de libertação, de uma Igreja que opta 
preferencial e solidariamente pelos pobres. Efetivamente, no curso dos 
anos 60 se desenvolveu em toda a América Latina (como resultado 
da conjuntura mundial e continental acima referida) uma corrente 
cristã solidária dos pobres, com uma prática conscientizadora (sic) 
e emancipadora, que participa em movimentos de cultura popular, de 
alfabetização, de organização de bairro, de sindicalização rural, e mesmo, 
em alguns países, em movimentos políticos de inspiração marxista. A 
ideia fundamental, que começa a germinar no bojo desta práxis, fruto da 
experiência junto aos pobres, aos camponeses sem terra, aos favelados, 
aos trabalhadores, às mulheres, aos negros e índios, é a de que só uma 
mudança radical das estruturas sociais - protagonizada pelos próprios 
pobres - pode acabar com a pobreza (LÖWY, 1989, p. 11). 

Foi neste contexto de formulação e elaboração da Teologia da Libertação, 

ao mesmo tempo em que se iniciava e consolidava o período da ditadura civil-

-militar no país, que Dom José Gomes chega na Diocese de Chapecó. Em 1968 

o bispo é transferido de Bagé1, sua primeira diocese, para Chapecó, onde iria 

permanecer por todo o restante do seu bispado. 

Já na Diocese do Oeste Catarinense, Dom José Gomes se depara com 

uma realidade de muita transformação na organização social, impactada pelo 

grande êxodo rural e o avanço da agroindustrialização. Somado a isso, havia 

também a realidade dos povos indígenas e dos caboclos, invisibilizados e excluí-

dos do processo de formação e organização da estrutura agrária e social. É pre-

ciso comentar, que a partir do avanço da colonização branca de origem europeia, 

a Igreja Católica passa a ter muita influência sobre a formação da consciência da 

população daquela região.

Concordamos com a análise do sociólogo francês Maffesoli (2011) de que 

o indivíduo não constrói uma identidade sozinho historicamente, mas sim a partir 

da relação com outros indivíduos. Tal cenário, aponta também para a importância 

e determinação das especificidades de cada localidade na formação, mas que 

também há de se levar em consideração os condicionantes conjunturais mais 

1  A Diocese de Bagé/RS foi criada em 1961 e seu primeiro bispo foi Dom José Gomes, 
que até então era padre na Paróquia de Passo Fundo/RS.
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amplos. O que queremos apontar com esse discurso é o fato de que Dom José 

Gomes também foi uma liderança em formação e teve um processo de conven-

cimento e convivência com a realidade local, ao mesmo tempo em que se popu-

larizavam pelo país, no meio eclesial, os novos debates em torno da Teologia da 

Libertação e da opção pelos pobres.

De acordo com Tedesco & Zimmer (2002), a presença do bispo na Diocese 

de Chapecó pode ser melhor compreendida se analisada em 3 diferentes perío-

dos, os quais, os autores chamaram de ‘patamares’. Neste sentido, Silva (2018) 

afirma que: 

[...] no primeiro patamar encontramos uma característica marcada por 
uma organização de Igreja mais moderna que libertadora, ou seja, uma 
Igreja aberta as deliberações conciliares, mas que ainda não assume a 
metodologia da TdL em suas diretrizes de ação. Neste período, a preo-
cupação era sintonizar o povo e as lideranças com os avanços e delibe-
rações do Concílio Vaticano II. 
[...] No segundo patamar, então, encontramos a abertura da Igreja dio-
cesana para Teologia da Libertação e para as lutas sociais mais fortes. 
Neste período, Dom José foi perseguido, difamado e ameaçado por de-
fender os direitos dos sem-terra, dos indígenas, das mulheres e dos tra-
balhadores.
[...] No após 1985, e já no terceiro “patamar”, no Brasil começasse o tem-
po de abertura política, também, nesse tempo houve a grande investida 
do papa João Paulo II de conter a TdL em nível mundial e a “emancipa-
ção” dos movimentos sociais com a presença da Igreja, onde a Igreja 
volta-se mais sobre si mesma [...] (SILVA, 2018, p. 90-101).  

 No segundo patamar, onde a Teologia da Libertação já está mais consoli-

dada e elaborada na Diocese de Chapecó, há uma grande investida na formação 

de lideranças e formulações de materiais para encontros e estudos. Os Grupos 

de Reflexão2 e as Comunidades Eclesiais de Base, eram as grandes estratégias 

de diálogo da oficialidade da Igreja diocesana com os fiéis. Dom José Gomes era 

muito decisivo para a continuidade e animação destes mecanismos. 

2  Eram reuniões de famílias vizinhas para estudar algum tema proposto pela Igreja dio-
cesana. Os roteiros dos encontros seguiam o método da Teologia da Libertação: VER-JUL-
GAR-AGIR. Nos encontros as famílias confrontavam a sua realidade concreta com a vontade 
de Deus descritas nos livros bíblicos. Geralmente, no final das reuniões, havia a provocação 
para algum tipo de compromisso concreto das famílias participantes diante da realidade deba-
tida e estudada. 
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Todos os finais de semana o bispo escrevia seus sermões, que eram des-

tinados a todas as comunidades da diocese para que fossem lidos. No sermão 

escrito em 1980 (Celebração 14/12/1980 - 3º Domingo do Advento), Dom José 

Gomes reafirma a importância da participação nos Grupos de Reflexão: 

Meus amigos, eu vou falar bem claro! Vocês têm 28 dias por mês quando 
podem rezar quanto quiserem. Ninguém proíbe. É o dever de vocês. E 
vocês têm dois dias por mês para se reunir e estudar algum assunto im-
portante da vida, da religião, da sociedade, dos problemas de vocês. São 
os dois dias da reunião dos grupos (LOVERA et al, 2013. p. 241).  

 Com grande liderança na Diocese e sua expressiva aproximação no forta-
lecimento e/ou surgimento dos movimentos sociais no sul do país, tais como o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; o Movimento do Atingidos por 
Barragens; o Movimento das Mulheres Agricultoras, Dom José Gomes teve gran-
de notoriedade no Brasil inteiro ao assumir a presidência nacional da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) e do Conselho Indigenista Missionário (CIMI)1, as duas 
entidades de maior expressão na luta pela terra e defesa dos direitos indígenas 
da Igreja no país.

Por suas posturas firmes e decididas Dom José foi perseguido e difama-
do, além de receber inúmeras ameaças de morte. Evidente que as novas deli-
berações da Igreja Católica na Diocese, a partir da Teologia da Libertação, não 
encontraram somente aplausos e adesão, mas também muitos conflitos internos 
e externos a Instituição surgiram a partir de seus posicionamentos. Neste cená-
rio, Dom José Gomes se consolida como uma grande liderança de luta e defesa 
daqueles que passam a ser entendidos como “os pobres”, que deveriam ser a 
opção preferencial de todo o cristão católico. Muitas das lideranças formadas 
neste período têm no bispo o modelo de líder e grande inspiração para a luta por 
justiça social.

Além da formação de lideranças, os posicionamentos e ações de Dom José 
Gomes ganharam a admiração e confiança de uma gama de trabalhadores rurais 
excluídos do campo dentro de um contexto de “modernização” que, no Oeste 
Catarinense, destaca-se pela transformação dos Frigoríficos em Agroindústrias. 

1  Dom José foi presidente nacional do CIMI, entre os anos de 1979 a 1981, e da CPT, 
entre os anos de 1981 a 1984. 
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Esses trabalhadores, viriam a participar das inúmeras ocupações de terra que 
passam a ocorrer a partir de meados dos anos 1980 e que, por sua vez, deram 
origem a muitos assentamentos rurais da região. 

Impulsionados pelos valores apreendidos com base nos princípios na Teo-

logia da Libertação e tomados pelo desejo e necessidade de transformar suas 

vidas, em 2002, mesmo ano de falecimento do bispo, Chapecó vivenciou uma 

ocupação de terra impulsionada pelo MST.  Assim, o município, ao mesmo tempo 

que se despede do bispo, recebe o acampamento e, posterior, assentamento, os 

quais foram nomeados em homenagem a Dom José.

DOM JOSÉ GOMES: O ASSENTAMENTO

Antes da consolidação do assentamento Dom José Gomes, o Oeste Cata-

rinense, reconhecido pela forte atuação política da Igreja Católica diante da for-

mação dos movimentos sociais locais, ainda carecia de um assentamento fruto 

da reforma agrária na maior cidade da região. Realidade, entretanto, que viria a 

ser transformada a partir de 2002.    

A capa do jornal Diário da Manhã2, de 24 de abril de 2002, em cerca de 

meia página, abordou um episódio ocorrido na madrugada do dia 23, envolven-

do a fazenda Seringa/Paraíso3, localizada na linha Água Amarela, zona rural de 

Chapecó e distante 10 km do centro urbano. Mesmo sem folhear o jornal, qual-

quer transeunte em frente a uma banca podia ler o anúncio de que “MST invade 

fazenda no interior de Chapecó” e visualizar uma fotografia (Ilustração 1) com 

dois grupos separados por uma cerca, em parte, caída ao chão: de um lado, 

alguns homens, e do outro, um homem e uma mulher. Além do anúncio e da fo-

tografia, na capa era possível ler:

2  É um jornal diário, fundado em Passo Fundo/RS no ano de 1935. No ano de 1979, foi 
inaugurado em Chapecó. Hoje, é impresso em Passo Fundo/RS, Carazinho/RS e Erechim/RS.   
3  O casal Olga Faccio Roman e João Roman, ex proprietários, denominaram o imóvel 
de “Seringa”, que assim é chamado nos documentos disponíveis no INCRA de Chapecó. Em 
2002, quando da ocupação da fazenda, a fazenda era administrada pelo casal Mara Regina 
Baldissera e Paulo César Baldissera, que lhe atribuíram o nome de “Paraíso” e assim também 
chamado em reportagens de jornais. 
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Duzentas famílias sem-terra invadiram ontem de madrugada a Fazenda 
Paraíso, em Água Amarela, interior de Chapecó. As lideranças do MST 
dizem que a área chega a 700 hectares e não é totalmente produtiva. A 
proprietária do imóvel, Mara Baldissera, contesta as informações. Ela diz 
que a área é de pouco mais de 220 hectares e é utilizada para a criação 
de gado, ovelhas e plantações de milho e soja. A ocupação começou por 
volta das 4h30min. Oito ônibus, cinco caminhões e 10 carros de passeio 
foram utilizados para transportar os ocupantes. Ao chegar no local, os 
sem-terra derrubaram parte da cerca para facilitar o transporte de mó-
veis, ferramentas, utensílios domésticos e comida (DIÁRIO DA MANHÃ, 
24/04/2002).     

Mesmo sem abrir o jornal, com as informações da capa, o transeunte pode-
ria tecer algumas conclusões, tais como: de que o grupo de homens da fotografia 
é parte das 200 famílias “invasoras” e pertencentes ao MST e de que a única 
mulher da fotografia acompanhada de um homem era a “proprietária” e seu ma-
rido. Além do mais, com o texto, além da informação da hora em que ocorreu a 
ocupação, têm-se os meios de locomoção dos sem terra até o local e o que eles 
transportavam. Assim, o leitor teve dados para concluir que a cerca na fotografia 
não somente separava os dois grupos, mas também concepções quanto à área 
da fazenda, bem como o seu aproveitamento para produção.      

Ilustração 1 – Fotografia da capa do jornal “Diário da Manhã”

  Fonte: Diário da Manhã, Chapecó-SC, 24 abr. 2002. Geral, p. 3.
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Dependendo do leitor, poderia inclinar-se a acreditar na versão do MST ou 

da proprietária. Alguém estaria mentindo? Ambos estariam enganados? Fosse 

ele adepto da Teologia da Libertação – tão forte no município durante a atuação 

do bispo Dom José Gomes – e/ou sensível às demandas da reforma agrária, 

tendo em vista a dinâmica expropriadora do processo colonizador e da “moderni-

zação” do campo, talvez pudesse inclinar-se à versão dada pelo Movimento. No 

entanto, sendo ele um seguidor da lógica do “vencer pelo trabalho”, tão presente 

no imaginário do local, devido em grande parte as glórias atribuídas aos colonos 

aqui chegados, talvez estivesse disposto a aceitar a versão da proprietária, até 

por condenar a ocupação como uma forma legítima de conquista da terra. 

São apenas, entretanto, possíveis modos de como o leitor da capa reagiria 

diante do episódio anunciado pelo jornal. As diferentes informações fornecidas 

pelo MST e a proprietária, certamente despertam diferentes leituras sobre o fato 

envolvendo a ação da ocupação – definido na representação do jornal como a 

“invasão” da fazenda Seringa/Paraíso.     

A caracterização da ação enquanto uma “invasão”, foi a linguagem em-

pregada pelos jornais que noticiaram o episódio. Dois dos quais trazem como 

títulos de seus textos “MST realiza duas invasões em SC” (Diário Catarinense, 

24/02/2002) e “MST invade fazenda no interior de Chapecó” (Diário da Manhã, 

24/02/2002) e, outro que, apesar de não utilizar no título, pois nesse consta “Sem-

-terra ocupam duas fazendas no Oeste” (A notícia, 24/02/2002), aborda, no corpo 

do texto, por diversas vezes tal conceito.  Apesar de ser uma simples palavra, ela 

conota grande significado e não faz parte do vocabulário do MST que, por sua 

vez, emprega a palavra “ocupação”.       

Desde a origem do movimento, a ocupação é, no entender do MST, o prin-

cipal instrumento de luta pela Reforma Agrária, tanto que em seu 1° Congresso, 

ocorrido durante os dias 29 a 31 de janeiro de 1985, um dos lemas, juntamente 

com “Terra para quem nela trabalha”, foi o “Ocupação é a Única Solução”. Por 

sua vez, reafirmado no 2º Congresso, ocorrido entre 8 a 10 de maio de 1990, 

através do lema “Ocupar, Resistir, Produzir”, onde as ocupações de terras foram 
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reiteradas como sendo uma forma legítima de luta pela terra, pois entendem que 

é um meio de pressionar para a visibilidade dos problemas agrários brasileiros.  

A ocupação é uma ação que inaugura uma dimensão do espaço de so-
cialização política: o espaço de luta e resistência. Esse espaço construí-
do pelos trabalhadores é o lugar da experiência e da formação do Movi-
mento. A ocupação é Movimento. Nela, fazem-se novos sujeitos. A cada 
realização de uma nova ocupação de terra, cria-se uma fonte geradora 
de experiências, que suscitará novos sujeitos, que não existiriam sem 
essa ação. A ocupação é a condição de existência desses sujeitos. Ao 
conceber a ocupação como fato, esses sujeitos recriam continuamente a 
sua história. Não concebê-la é não ser concebido. Com a ocupação, os 
sem-terra sem, ainda, conquistarem a terra, conquistam o fato: a possibi-
lidade da negociação (MST, 1998). 

Sobre as diferenças entre invadir e ocupar, é preciso compreender que: 

Na maioria das vezes, a imprensa usa a palavra invasão, em vez de ocu-
pação, para designar a entrada e o acampamento dos sem-terra dentro 
de uma fazenda. É preciso que fique claro que a área ocupada pelos 
sem-terra é sempre, por princípio, terra grilada, latifúndio por explora-
ção, fazenda improdutiva ou área devoluta. Segundo os juristas Fábio 
Comparato, Luiz Edson Facchin e Régis de Oliveira, existem profundas 
diferenças entre invadir e ocupar. Invadir significa um ato de força para 
tomar alguma coisa de alguém em proveito particular. Ocupar significa, 
simplesmente, preencher um espaço vazio – no caso em questão, terras 
que não cumprem sua função social – e fazer pressão social coletiva 
para a aplicação da lei e a desapropriação (SILVA, 1996, p. 114-123).    

Assim, no que diz respeito aos jornais, a utilização do verbo “invadir” e/ou 

suas derivações, além de chamar a atenção dos leitores, reafirma o discurso 

dominante e hegemônico do “dono” da terra que, por sua vez, ao negar que a 

propriedade é improdutiva, compartilha da opinião de que se trata de uma “in-

vasão”.  

Considerando o ato de invadir e ocupar e, seguindo as concepções do 

Movimento, podemos afirmar que os participantes ocuparam a fazenda Serin-

ga/Paraíso e, após chegarem ao local em que ficariam instalados, imediatamen-

te iniciaram os preparativos do que viria a ser uma rotina diferente da vivida antes 

e, ao mesmo tempo, a possibilidade de concretização dos sonhos que os movi-

mentaram para chegarem até ali.  
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Surgia assim o acampamento batizado de Dom José Gomes e que per-

duraria por quase 7 anos, quando da desapropriação da área e formação do 

Assentamento. A escolha do nome foi, segundo os Jornais A notícia1 e Diário 

Catarinense2, respectivamente, “em homenagem ao bispo emérito de Chapecó e 

sua história de lutas em defesa dos Sem-terras e dos povos indígenas” (A notícia, 

25/04/2002), “pelo comprometimento com que sempre defendeu os excluídos” 

(Diário Catarinense, 24/04/2002), o que no entender do Plano de Desenvolvi-

mento do Assentamento (PDA), foi:  

[...] uma homenagem mais do que justa ao homem que sempre esteve 
junto ao povo, apoiando e incentivando as lutas dos trabalhadores. A par-
tir de seu trabalho surgiram várias organizações e movimentos sociais na 
região e muitas lideranças foram forjadas e desafiadas a encarar a luta 
(PDA, 2009). 

Hoje, Dom José Gomes vive, seja pelos valores defendidos pelo bispo,             

que não desapareceram com sua morte e continuam sendo carregados e trans-

mitidos cotidianamente ou na presença do assentamento que, por sua vez, apre-

senta produção que não se limita apenas a de carne como a maioria das peque-

nas propriedades que são integradas as agroindústrias locais, mas tem como 

intuito uma diversidade de produtos que não só garantem a alimentação diária, 

como também são consumidos por pessoas de fora dele. Assim, seu nome, não 

é apenas uma homenagem a um potencializador dos movimentos sociais na re-

gião, pois, além de não deixar cair no esquecimento a importância histórica do 

bispo, ainda marca um posicionamento ideológico diverso do predominante no 

local.                           

CONCLUSÃO 

Após o final da década de 1980, ocorre um distanciamento da Igreja                    

Católica da organização interna do MST. O Movimento julgou, no decorrer da 

1  É um jornal diário, fundado em Joinville/SC em 1923 e em circulação até o presente. 
Pertence ao grupo RBS. 
2  É um jornal diário, fundado em Florianópolis/SC em 1986 e em circulação até o presen-
te. Pertence ao grupo RBS.   
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sua construção histórica, que era preciso seguir descolado da influência católica. 

Ao mesmo tempo, o Vaticano cria estratégia de combate mais intenso contra a 

Teologia da Libertação, o que faz com que novas propostas de leitura teológica 

ganhem força no interior da Instituição em toda a América Latina. 

 Em 1992, o método VER-JULGAR-AGIR desaparece da metodologia de 

evangelização da oficialidade da Igreja, depois da Conferência Episcopal de San-

to Domingo. Os papados de João Paulo II e Bento XVI, mantém a linha de per-

seguição e condenação da Teologia da Libertação, o que gera a nomeação de 

bispos que não se identifiquem nesta corrente. O avanço neopentecostal para 

dentro da Instituição Católica também traz um novo peso nas propostas, delibe-

rações e ações. Em Chapecó, muito daquela opção e organização foi mantido, 

mesmo após a saída de Dom José Gomes, sendo enfraquecido no decorrer do 

tempo diante dos contextos local e macro.

Entretanto, a importância do bispo, não somente para o Oeste Catarinense, 

mas para todo o movimento no Brasil, permanece, pois vai além do afastamento 

do MST com a Igreja ou do afastamento da Igreja dos valores da Teologia da 

Libertação, já que os valores defendidos por ele não desapareceram com sua 

morte e continuam sendo carregados e transmitidos cotidianamente. Dom José 

ainda é lembrado como um grande líder impulsionador e potencializador dos mo-

vimentos sociais. 

Quanto a presença do assentamento que, como forma de homenagem, 

recebe seu nome em Chapecó, os assentados ainda travam luta ideológica cons-

tante contra os que não concordam com sua consolidação, muitas vezes por 

questionarem os meios pelos quais tiveram acesso à terra que, por sua vez, 

vai na contramão à lógica do “vencer pelo trabalho”. Entretanto, apesar de sua               

presença incomodar alguns, segue firme e, apesar de alguns desafios enfrenta-

dos cotidianamente, muitas foram e continuam sendo as melhoras sociais dos 

que aventuraram-se na conquista da terra.       
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INTRODUÇÃO 

A Umbanda é uma religião brasileira surgida em 1908 (data tradicionalmen-

te aceita para o início das atividades da nova religião), que sintetiza vários ele-

mentos das religiões de origens africanas, indígenas e cristãs, assim como tem 

por base a doutrina espírita kardecista. Embora seja considerada uma religião 

relativamente nova, suas vertentes remetem a culturas indígenas e africanas, o 

que lhe confere certos fundamentos de ancestralidade.

Nesse sentindo, a discussão sobre o seu surgimento propriamente dito, 

tornou-se objeto de estudos acadêmicos suscitando entre os teóricos concordân-

cias e discordâncias, assim como é motivo, também, de debates relacionados às 

questões ritualísticas e às práticas da religião, associando essas manifestações 

a questões de intolerância e preconceito.

Com o avanço, dentro do contexto de expansão das igrejas neopentecos-

tais, observa-se paralelamente um aumento significativo de intolerância e dis-

criminação religiosa. Por outro lado, é assegurado pelo direito constitucional1 a 

liberdade religiosa e a proibição legal contra atos de preconceito e intolerância 

entre as religiões (CAES, 2020). 

Sendo o Brasil marcado por sua grande diversidade social, cultural e re-
ligiosa, fruto de uma mistura de etnias em que recebeu contribuições dos eu-
ropeus, africanos, indígenas e asiáticos, tal pluralidade pode ser observada na 
população, na música, na religião e em muitos outros aspectos. 

Assim, somado ao fato da própria religião Umbanda ser caracterizada por 
uma grande diversidade de elementos ritualísticos e culturais, os terreiros espa-
lhados ao longo de todo o território nacional dispõem de numerosos elementos 
encontrados em religiões diversas que lhes concedem, portanto, uma caracterís-

tica particular em seus rituais. 

1  A Constituição Federal, no artigo 5º, VI, estipula ser inviolável a liberdade de consciên-
cia e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da 
lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. O DIREITO DE RELIGIÃO NO BRASIL. 
Disponível em: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo5.htm. 
Acesso em: 25/05/2019. 
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Diante desse cenário, emergiu a perspectiva de estudar a Umbanda como 

uma específica manifestação religiosa brasileira e, particularmente, compreendê-

-la dentro do contexto da religiosidade na cidade de Morrinhos (GO), constituindo 

assim um estudo de caso. 

A pesquisa inicial de bibliografias sobre a Umbanda mostrou que a reli-

gião vem sendo estudada academicamente desde o início de suas atividades, 

recebendo abordagens dos campos da História, da Antropologia, das Ciências 

Sociais, da Psicologia, etc., nas quais os mais diversos aspectos de sua história, 

de sua participação no campo religioso brasileiro e de suas crenças, rituais e 

práticas são estudados e analisados. 

Estudos regionalizados e estudos de caso também fazem parte dessa am-

pla bibliografia que já foi produzida sobre a Umbanda, mostrando sua inserção 

em todas as regiões do Brasil e identificando suas especificidades regionais e 

locais. 

Dentro dos estudos acadêmicos e artigos pesquisados, destacam-se               

vários tipos de tabus para com a Umbanda, sendo esta acusada principalmente 

de charlatanismo e curandeirismo. Tais estigmas, classificam a Umbanda como 

uma religião demonizada, acusada de práticas de magia negra e de servirem ao 

mal. O estereótipo construído em relação aos umbandistas como praticantes de 

bruxaria é muitas vezes presente, devido à falta de conhecimento por parte da 

população sobre esta religião brasileira e pela grande influência por parte de al-

guns veículos de comunicação, que promovem a infâmia sobre a mesma, onde 

estes veículos são controlados em grande parte por crentes evangélicos radicais.

Esses estigmas provocam discursos de demonização das religiões negras, 

o que fomenta o preconceito e a marginalização dessas religiosidades, acarre-

tando sua invisibilização nas paisagens urbanas. (BONIFÁCIO, 2017). 

A partir dessas perspectivas nos propusemos realizar uma pesquisa                        

sobre a Umbanda na cidade de Morrinhos, interior de Goiás, na qual essa reli-

gião ainda sofre com os estigmas e incompreensão que caracterizaram a história 
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dessa religião no Brasil, sendo seus templos em geral desconhecidos ou igno-

rados pela maior parte da população e seus adeptos limitados aos praticantes 

mais assíduos, mesmo que as casas sejam ocasionalmente frequentadas por um 

número maior de pessoas do que as que se declaram umbandistas. 

Entendemos, portanto, que esta proposta de pesquisa constitui uma con-

tribuição para esse campo de estudos que está em parte direcionado para a 

compreensão da diversidade das experiências umbandistas dentro do território 

brasileiro, neste caso, uma contribuição também necessária para o entendimento 

da presença da Umbanda em Goiás.

Em face disso, o presente artigo busca a compreensão da inserção dessa 

religião no contexto de uma cidade mediana do interior, a partir de estudo com-

parativo com outras abordagens já realizadas sobre a história e a presença da 

Umbanda em outras regiões e cidades do Brasil. Assim, nossa pesquisa se con-

centrará em duas frentes: a pesquisa bibliográfica e a produção de documentos 

orais por meio de entrevistas com os participantes e lideranças dos terreiros em 

Morrinhos.
 

BREVE APORTE TEÓRICO 

O Brasil contemporâneo é cada vez mais um país multirreligioso. De acor-

do com o Censo 20101 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

há no país seguidores da fé católica, evangélica, espírita, do candomblé, um-

banda, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo e tradições indígenas, entre 

outras. Dentro desse contexto, ainda analisando este censo, observa-se que a 

Igreja Católica vem apresentando perdas de sua hegemonia, e por outro lado, um 

aumento maior de evangélicos, considerando uma diversificação religiosa. 

Tais modificações tem afetado também, as manifestações religiosas no 

Brasil que tem origem na matriz africana. Segundo Léo Carrer Nogueira: 

1  Dados de 2010 (Censo do IBGE): - Católica Apostólica Romana: 64,6% - Evangélicas: 
22,2%- Espírita: 2% - Umbanda e Candomblé: 0,3% - Sem religião 8% - Outras religiosidades: 
2,7% - Não sabe / não declarou: 0,1%.  
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Por religiões de matriz africana ou religiões afro-brasileiras entendemos 
um conjunto de práticas religiosas, de origem negra, que têm em comum 
o fato de agregarem em seus cultos elementos de religiões diversas, ao 
lado de práticas herdadas de nossos antepassados africanos, mistura-
dos de várias maneiras, resultando em um mosaico de infinitas possibi-
lidades e variáveis. Entre as religiões mais conhecidas temos a Pajelan-
ça, o Catimbó, o Candomblé, a Macumba2 e a Umbanda. (NOGUEIRA, 
2008, np) 

A pluralidade religiosa é uma característica marcante em nosso país, e, 

nunca houve como agora, tanta diversidade de correntes religiosas. Se por um 

lado se expande o multiculturalismo religioso, por outro, aumenta a prática de 

intolerância por parte das pessoas de algumas crenças, principalmente aquelas 

com características fundamentalistas. Apesar de ser garantido pela Constituição 

Federal o direito à liberdade de credo e manifestações religiosas, praticantes da 

Umbanda e Candomblé constituem-se como as principais vítimas do preconceito 

– lidam com ofensas e agressões de diversas naturezas. 

Ao se tratar da Umbanda, nosso objeto de estudo, não se pode negar que a 

mesma foi cruelmente perseguida através da história. Fruto de um poderoso sin-

cretismo, “surgida” em 19083, e mesmo após 100 anos de seu nascedouro, ainda 

carrega o preconceito arraigado em seu bojo como uma religião subalterna. 

A falta de conhecimento e esclarecimento, além da difusão de ideias in-

corretas por certas lideranças religiosas, leva muitas pessoas a interpretarem 

a doutrina umbandista como uma religião do demônio, onde se pratica a magia 

negra e que serve ao mal. Esses estigmas são construídos a partir da resistência 

destas pessoas em buscar conhecer fidedignamente os valores e ensinamentos 

dessa religião afro-brasileira. 

Nesse sentido, a falta de instrução e conhecimentos a respeito da sua his-

toricidade, práticas, rituais e outras informações ficam comprometidas e criam-se 

2  Consideramos Macumba como o resultado de uma terceira fase do processo sincrético 
que resultou na constituição da Umbanda. Precedida em uma sucessão, pelos Calundus, pela 
Cabula, a Macumba e pôr fim a Umbanda (COSTA, 2013). 
3  A Umbanda nasceu oficialmente em 1908, no Rio de Janeiro, fundada pelo médium Pai 
Zélio de Moraes, e tem como fundador espiritual o Caboclo das Sete Encruzilhadas.  
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empecilhos para retirar o rótulo da religião Umbanda como ligada à feitiçaria e ao 

mal.

Segundo Caes, a legitimação da Umbanda como religião e sua proteção 

como manifestação religiosa e cultural não depende apenas dos líderes dos ter-

reiros: 

Embora a atuação dos Pais e Mães de Santo e seus terreiros tenha sido 
essencial na construção e difusão do imaginário e das crenças que fun-
damentam a Umbanda, estes por si sós não tinham condições de reivin-
dicar diante do poder público sua descriminalização e sua legitimação 
social e cultural. (CAES, 2020, p. 39) 

Caes ainda ressalta que, no processo de crescimento da Umbanda e sua 

adesão em todo o Brasil, houve apenas a conquista parcial de uma organização 

que pudesse incluir os templos e defender a religião: 

O crescimento da religião por todas as classes sociais, ao mesmo tempo 
que aumenta a aceitação cultural, social e religiosa da Umbanda, tam-
bém recoloca os problemas das diferenças nos rituais, da falta de padro-
nização e de doutrina comum, da diversidade de Umbandas praticadas e 
da dificuldade de interação entre os chefes de terreiros (pais-de-santo e 
mães-de-santo) mais simples e localizados nas periferias com as institui-
ções organizativas e intelectuais da Umbanda (CAES, 2020, p. 46) 

O autor analisa que embora existam problemas exteriores ao processo de 

aceitação e legitimação da Umbanda – os problemas causados pelas persegui-

ções e difamações –, a mesma presencia a falta de padronização e de uma 

doutrina comum em seu interior. No que se refere a padronização destes rituais, 

houve, em outras tentativas, a busca pela unificação dos terreiros brasileiros, o 

que não obteve sucesso.

Em face disso, os terreiros espalhados ao longo do território nacional confi-

guram-se como particulares, cada qual com as características que lhes são pró-

prias, mesmo que o ritual tenha muitos pontos em comum. 

Diante deste cenário de multiplicação da diversidade religiosa, com desta-

que para a ampliação das divisões dentro do cristianismo, o mercado religioso 

torna-se cada vez mais favorável ao surgimento e consolidação de novas igrejas 
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que disputam o mesmo espaço social que os terreiros, estes quase sempre víti-

mas por estarem enfraquecidos pela falta de um modelo com poder centralizador. 

Durante a maior parte da história do Brasil houve a hegemonia do catolicis-

mo, que perdurou até meados do século XX. Todavia, com o passar do tempo, 

mudanças significativas foram acontecendo no campo religioso brasileiro. Com o 

advento das novas tecnologias de comunicação e informação foram introduzidos 

símbolos e crenças de outras religiões no “mercado religioso”. Nesse sentido, o 

cenário religioso tem-se acirrado em uma disputa pela supremacia por parte dos 

segmentos católicos e evangélicos, preeminentemente, o neopentecostalismo.

Aliado a este fato, é de conhecimento que as religiões de matriz africana 

sempre ocuparam – com poucas exceções – um lugar marginal na sociedade 

e que a ascensão das novas igrejas contribui significativamente para maiores 

casos de desrespeito em relação às crenças afro-brasileiras. A visão demoníaca 

das religiões afro-brasileiras e o discurso preconceituoso, particularmente sobre 

a Umbanda, é propagado pelo neopentecostalismo. Esse aspecto é destacado 

no artigo de Bezerra e Rodrigues (2016), que mostra a difusão e ampliação des-

sa construção de signos negativos em relação às religiões afro-brasileiras por 

meio das mídias, especialmente os canais de TV com as programações realiza-

das pelas Igrejas ligadas ao neopentecostalismo. 

O agravamento desta situação ocorre, justamente pela composição de vá-

rios elementos, entre eles, o fato das religiões afro-brasileiras serem minorias e, 

portanto, possuírem menor poder político de barganha frente à guerra por votos 

e audiência; possuírem menor poder aquisitivo (político e econômico) que os 

neopentecostais e católicos, até pela própria característica menos proselitista 

e, principalmente, o resultado desse histórico de preconceitos contra essas reli-

giões. (BEZERRA e RODRIGUES, 2016) 

No que se refere à presença de diferentes segmentos religiosos nos es-

paços urbanos, essa problemática não se configura de forma diferente. Embora 

fortemente influenciada pela mídia, a segregação e a subalternização de grupos 
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sociorreligiosos tem suas raízes na formação do território. Assim, Bonifácio faz 

uma reflexão sobre as espacialidades urbanas; 

Cada religião apropria-se e interage com o espaço de modo particular, 
possuindo elementos marcadores e representações nas paisagens que 
estão ligadas às suas trajetórias históricas na sociedade. As religiões 
cristãs, por serem dominantes, possuem grande visibilidade no urbano, 
o que é expresso pela monumentalidade de seus templos e edificações, 
enquanto as religiões de matriz africana estão ocultas ou caracteriza-
das de forma discreta nas paisagens urbanas. Os estigmas e invisibili-
zação sofridos pelas religiões de matriz africana no Brasil, dentre elas 
a Umbanda e o Candomblé, são resultado de um processo histórico de 
perseguições adotado em um sistema colonial-cristão-europeu, que for-
çou essas religiões, a adotarem posições marginalizadas. (BONIFÁCIO, 
2017, p. 136) 

Segundo Bonifácio (2017, p. 179) “[...] existem grupos religiosos                                         

hegemônicos (que são os de base cristã) e grupos subalternizados e marginali-

zados (como é o caso das religiões de matriz africana)”. Assim, a reflexão sobre 

essa noção de segregação sociorreligiosa, e a necessidade da religião Umbanda 

em buscar sua identidade e localização no espaço urbano é concomitantemente 

associada ao processo da sua própria perseguição e resistência.

O CASO EM ESTUDO 

Embora não disponhamos de dados mais precisos sobre um mapeamento 

de terreiros de Umbanda em Goiás, verifica-se que, de acordo com o último re-

censeamento realizado pelo IBGE em 20101, Goiás é o 8° estado com mais adep-

tos dessa manifestação religiosa. No município de Morrinhos, interior de Goiás, 

ainda segundo o censo, constatou-se que existem 77 pessoas que se declaram 

umbandistas. Tal número traz consigo controvérsias, afinal, muitos frequentado-

res das comunidades da Umbanda não se declaram abertamente pertencentes a 

essa religião, seja por medo da repressão e/ou do preconceito. 

1  FONTE: IBGE, Censo 2010, Tabela 2094. https://registrosdeumbanda.wordpress.
com/2012/06/30/o-censo-demografico-brasileiro-2010-e-os-umbandistas-parte-01/ Acesso 
em: 06/06/2019.  
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Ao realizarmos entrevistas com líderes e frequentadores dos terreiros em 

Morrinhos, notamos que esse número é bem maior. Segundo dados dos pró-

prios frequentadores, em dias de funcionamento, somente a casa Pai Joaquin 

de Aruanda recebe um público de 40 a 60 visitantes, onde este mesmo público é 

muito rotativo. Nesse sentido, nota-se que pode haver um significativo aumento 

dos adeptos da Umbanda do ano de 2010 aos dias atuais. 

A imprecisão do número exato das pessoas que frequentam os terreiros, 

certamente não é um fato isolado. Essa imprecisão é ainda observada no próprio 

número de casas que funcionam para a realização dos trabalhos espirituais – não 

existe um número que possa ser considerado exato de terreiros em Morrinhos. 

Essa problemática é, entre outros motivos, resultado de uma própria condição da 

religião Umbanda como já supracitado: a falta de um modelo padronizador que 

traga maior organização. 

A autonomia dos terreiros, seja em seus próprios rituais ou na própria con-

dição de se constituir como tal, aliado ao fato que, embora exista hoje a Federa-

ção Brasileira de Umbanda, órgão responsável por legalizar os templos e emitir 

alvará de funcionamento, as tendas de Umbanda possuem certa liberdade para 

se estabelecer. Em outras palavras, essa autonomia dificulta a busca pelo núme-

ro de casas que trabalham com essa religião afro-brasileira. 

Outro problema presente nessa imprecisão é a própria característica de 

ocultação das casas em Morrinhos. Se algum interessado buscar em um site de 

pesquisas dificilmente encontrará a localização de alguma casa em funciona-

mento. Isso se dá devido à “camuflagem” das mesmas. Quando existe alguma, 

não há uma identificação precisa de que ali funciona uma casa de Umbanda. 

Normalmente, não existe nenhuma evidência, seja alguma placa, um pôster ou 

algum cartaz que descreva o lugar referido. Quando existe alguma indicação, ela 

é, de certa forma, encoberta: “Templo Espirita” ou “Centro Espirita”. 

Essa liberdade para se constituir um terreiro ou tenda, permite qual seja a 

pessoa que tenha um desenvolvimento mediúnico e que trabalhe com as entida-
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des, a condição necessária para realizar os trabalhos e eventualmente fixar-se 

em um local para atender as pessoas. Tal fato, dificulta, também, a localização 

dos terreiros que se encontram pela cidade de Morrinhos. Nesse sentido, o pró-

prio líder espiritual pode praticar os rituais abertamente ao público ou não. Quan-

do não é, muitas vezes, realizado somente a um grupo fechado. 

Por outro lado, considerando a trajetória sócio histórica da Umbanda como 

uma religião marginalizada e subalternizada, sua configuração no espaço ter-

ritorial é, sobretudo, relacionada com a parte inferior das cidades. As camadas 

sociais mais elevadas ficam com as melhores porções de terra, que são as mais 

bem localizadas e com melhor infraestrutura, enquanto as populações mais ca-

rentes são levadas para áreas mais distantes e desassistidas em infraestrutura. 

(BONIFÁCIO, 2017) 

Em Morrinhos, nosso objeto de estudo, a participação da população que 

frequenta os terreiros não se limita apenas a essa parcela dos mais necessi-

tados. Embora seja uma característica própria e fundamental da Umbanda, a 

caridade é oferecida a todos, sem descriminação de credo, raça e classe social. 

Em face disso, observa-se uma grande presença da classe média nas casas de 

Umbanda em Morrinhos. Esse crescente número de visitantes é proporcionado 

pela curiosidade da grande maioria, mas hoje também é abordada por estudos 

acadêmicos das mais variadas áreas, seja para estudos científicos ou conheci-

mentos próprios. 

Ainda assim, a presença desses indivíduos que dividem espaços distin-

tos no município, interfere diretamente na vida da sociedade. O encontro entre 

diferentes religiões e camadas sociais, provoca um debate sobre os conceitos 

e as representações sociais e culturais, constituindo assim um campo aberto a 

reinterpretações e identificando as dificuldades dos terreiros e suas condições de 

existência e permanência no meio urbano. 

Essa interação tende a ser benéfica entre os próprios participantes e tam-

bém para a cidade. A busca pelo diferente daquilo que lhe é singular, reflete em 
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sua mentalidade e se expressa em movimentos que ressignificam seus concei-

tos, auxiliando a construir uma sociedade em que exista o respeito entre as re-

ligiões, além de transformar e melhorar a realidade, contribuindo também para 

uma maior visibilidade das religiões afro-brasileiras.

Essa característica da Umbanda como uma religião que recebe a todos, 

tem grande importância em meio a comunidade. O papel desempenhado pelas 

casas que prestam, tanto serviços comunitários quanto espirituais, são extre-

mamente importantes para aqueles que a procuram em busca de tratar alguma 

enfermidade ou algum tipo de tratamento espiritual, propriamente dito. (LOPES, 

2011) 

Ao conversar com diferentes frequentadores, pais de santos, médiuns, ze-

ladores e mesmo assistentes, nota-se que os terreiros são mais do que um lugar 

para se cultuar os orixás e entidades. É ali que muitos buscam um auxilio espi-

ritual, seja por causa de desemprego, uma assistência financeira, a busca pelo 

matrimonio, buscam tratamento para o corpo, alma e mente. Seja porque perdeu 

algum ente familiar ou viveu término de relacionamentos etc. Em geral, sempre 

em dificuldades. 

O primeiro terreiro visitado1, que ainda não é um terreiro propriamente dito, 

pois não é legalizado e não tem nenhuma indicação externa, funciona no quintal 

da casa da Mãe de Santo em uma área reservada mais ao fundo. Localizado em 

um bairro de classe média, o local não faz propagandas de suas giras. Conside-

rado um ritual próprio de Umbanda, com cânticos (pontos de Umbanda), uso de 

atabaques, com imagens de santos, com o altar (congá) e incensos, o terreiro é 

admirado pela maioria de seus frequentadores como um lugar agradável e pací-

fico. 

Ao frequentar as giras nesse terreiro, percebemos que o público que                     

visita o local é muito rotativo, embora existam aqueles que se mantém fixos na                          

1  Por ainda não termos a autorização específica do Conselho de Ética, deixamos essa 
informação em sigilo neste artigo. Mas temos o registro das visitas como documento. 
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frequência. Esse público é basicamente dividido entre os médiuns e aqueles                                                                                                                 

que os auxiliam (os cambones)1, assim como também existe a presença daque-

les que visitam a casa seja por curiosidade e outros em busca de consultas es-

pirituais. Por ser esse público muito rotativo, o espaço é dividido por doutores, 

professores, acadêmicos, trabalhadores, curiosos, indivíduos que querem de-

senvolver a mediunidade, outros que visitam pela fé, etc. 

Ao dialogarmos com o zelador (Entrevista 1, 2019) da casa, ele nos expôs 

alguns motivos que levam as pessoas a buscar as entidades. Dentre várias ra-

zões, destacam-se: as dificuldades em relacionamentos amorosos ou familiares; 

dificuldades econômicas; questões legais que estão paradas e a pessoa deseja 

desenrolar; sensação de estar sendo sugada energeticamente e precisa de lim-

peza e recuperação de energia e a necessidade de aconselhamento para tomar 

decisões, ou seja, há muitas motivações para a procura da Gira. 

Em relação à diversidade de pessoas que frequentam essa casa e pelos 

mais variados motivos, há ainda uma preferência pelas giras de esquerda. Tal 

fato se observa pela grande procura por soluções de problemas afetivos. Toda-

via, essa preferência não é exagerada. É possível perceber também, que há pes-

soas que preferem as entidades da direita, talvez pelos preconceitos que ainda 

existem em relação a Exus e Pombagiras. 

Como bandeira da Umbanda de receber a todas as classes sociais, esse 

terreiro é predominantemente habitado por pessoas da classe média, mas tam-

bém recebe pessoas de classes mais baixas, quando estas ficam sabendo do dia 

e local das giras. Entretanto, as pessoas não são convidadas nem convencidas a 

se “converter” à religião, o que permite ao ambiente a convivência de pessoas de 

diferentes classes, profissões e credos. Segundo palavras do zelador: “O objetivo 

principal da Umbanda é auxiliar as pessoas a resolver seus problemas cotidianos 

com sabedoria, para alcançar uma vida melhor e mais harmônica. Então seus 

1  Basicamente, o Cambone é a pessoa responsável por assessorar o guia-espiritual 
durante as consultas e também ao médium, ajudando-o a arrumar seu ponto de trabalho e 
providenciando os apetrechos e ferramentas que o guia-espiritual geralmente necessita.  
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rituais podem ser utilizados por todos que não tenham preconceito” (Entrevista 

1, 2019). 

Outra entrevista realizada foi com um frequentador (Entrevista 2, 2019) da 

Casa Pai Joaquim de Aruanda. Desta vez, o local é um terreiro próprio e conheci-

do na cidade de Morrinhos. Com uso de atabaques e instrumentos musicais, com 

elementos e imagens de santos, orixás, caboclos, representações dos baianos e 

roupas especificas (roupas brancas nas giras de direita e vermelho e preto nas 

de esquerda), os rituais são, também, tradicionais. Com um público de 40 a 60 

pessoas que visitam o terreiro em busca de atendimento, também se vale de um 

público muito rotativo, onde sempre há alguém novo, alguma pessoa que visita o 

mesmo pela primeira vez.

Os motivos que levam ao terreiro, são normalmente comuns: situações di-

fíceis; dificuldades emocionais; físicas; financeiras; mudanças de carreira, etc. 

Por outro lado, esse interesse por essa Casa se dava, além disso, devido 

aos trabalhos realizados pela mesma. Havia os trabalhos internos, que ocorriam 

entre os médiuns duas vezes na semana, que era o desenvolvimento mediúnico, 

sendo um dia desses dedicado apenas para estudo. Ademais, havia os trabalhos 

externos: banhos de cachoeira, passeios, visitas e entregas no cemitério (calun-

ga), nas encruzilhadas, entre outros. As giras eram realizadas na segunda-feira, 

nas quais se trabalhava com os pretos velhos; na quarta-feira, os baianos; na 

sexta-feira intercalava, em uma era os caboclos e em outra era gira de esquerda.

A colocação dos verbos no passado é resultado da condição em que se en-

contra a Casa Pai Joaquim de Aruanda atualmente. Nos dias atuais, a casa não 

está em funcionamento ou não é mais aberta ao público, pois o Pai de Santo ain-

da continua com as atividades, embora somente entre a família. Segundo o en-

trevistado (Entrevista 2, 2019), não se sabe ao certo o motivo real do fechamento 

da mesma. Para ele, foi um acontecimento natural, na qual as pessoas foram se 

afastando, onde acredita-se que pode ter sido até os próprios guias devido ao 

trabalho espiritual que a casa estava desempenhando. 
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Todavia, enquanto ativa, a Casa recebia um público bem diversificado. De 

acordo com o entrevistado as pessoas que chegavam ao terreiro, chegavam mui-

tas vezes com uma ideia ou uma imagem já formada sobre a Umbanda, quase 

sempre pejorativa. Geralmente essas pessoas iam nas giras no intuito de realizar 

os desejos de um relacionamento, buscar a atenção da pessoa que ela/ele gos-

tava, a famosa amarração. 

Essa concepção das atividades ofertadas pela Umbanda é derivada da 

visão preconceituosa divulgada pelos que se opõem e são intolerantes com a 

religião, mas, se isso era comum por parte das pessoas que chegavam no ter-

reiro pela primeira vez, era posteriormente desfeita essa ideia devido ao conhe-

cimento que era adquirido. A imagem negativa produzida sobre os terreiros era 

eliminada ali, já na primeira visita, onde as pessoas que desconheciam os rituais 

e toda a prática religiosa, ficavam impressionadas com aquilo que pensavam ser 

totalmente diferentes no seu imaginário. 

Os dois entrevistados disseram ter informações sobre a existência de ou-

tras casas de Umbanda em Morrinhos, mas que não tinham procurado conhecer 

mais de perto. De qualquer forma, essas casas também tinham por caracterís-

tica, segundo os mesmos, não fazer nenhuma divulgação dos trabalhos e nem 

se caracterizavam como templos de fato. Todas aconteciam juntamente com as 

próprias residências dos líderes ou em anexos próximos, mas sem indicações 

mais explícitas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No transcorrer do trabalho até aqui desenvolvido, foi realizada uma apre-

sentação das reflexões sobre as condições de existência e permanência dos ter-

reiros de Umbanda em uma cidade do interior de Goiás. Assim, no decorrer desta 

pesquisa, procurei demonstrar os elementos que contribuem para a presença e 

inserção dessa religião na cidade de Morrinhos.
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Buscando uma maior reflexão trouxemos um sucinto aporte teórico para 

enriquecer a pesquisa relacionada a este tema. 

Para que o trabalho não se limitasse à teoria, buscou-se, além da biblio-

grafia lida, entrevistas com líderes e frequentadores dos terreiros da cidade de 

Morrinhos. Podendo assim, a partir dessas condições, chegarmos em algumas 

conclusões: a Umbanda como uma religião afro-brasileira, ela existe em Morri-

nhos, embora uma parte do grupo de seus participantes não se declararem de 

fato pertencentes a essa manifestação religiosa; as casas ou terreiros como seja 

chamado o local de trabalho, são, na maioria das vezes desconhecidas ou dis-

farçadas. Como característica sócio histórica da Umbanda em ser uma religião 

periférica, encontramos em Morrinhos os dois terreiros em áreas de classe mé-

dia, mas soubemos da existência de outros em áreas mais carentes. Seus parti-

cipantes não se limitam apenas aos mais necessitados, variando em um público 

muito rotativo de diferentes posições sociais. 

Os terreiros em geral realizam diversos trabalhos externos e internos. Essa 

característica própria da Umbanda como caridosa e acolhedora, leva dezenas 

de pessoas a procurarem os orixás e entidades para tratar alguma enfermidade, 

alguma dificuldade ou mesmo uma necessidade que lhes convém. A interação 

proporcionada entre os mais variados setores que visitam os terreiros oferece 

um campo aberto a diálogos que tendem a ser benéficos para a existência da 

Umbanda como um todo. 

Assim, a pesquisa feita procurou analisar um pouco do cotidiano dos tem-

plos de Umbanda e dos umbandistas na cidade de Morrinhos, buscando uma 

descrição boa das características particulares da atuação dos templos visitados, 

assim como a compreensão dos desafios que se apresentam à prática da Um-

banda na sociedade atual, especificamente em uma cidade interiorana do Estado 

de Goiás. 

Percebemos, com a participação nas Giras e a observação dos rituais e 

dos atendimentos, assim como com as entrevistas citadas, que a Umbanda per-
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manece viva na cidade, mas que precisa manter certa invisibilidade, talvez para 

não se tornar alvo de algum tipo de intolerância. Ao permanecer nessa situação 

quase invisível, possibilita que pessoas de diversas igrejas diferentes frequentem 

as casas sem medo de serem julgadas por estarem buscando auxílio numa reli-

gião que não é a própria. 

Se esse fato mostra, por um lado, o preconceito que ainda existe e a visão 

errônea que predomina, por outro confirma a condição da Umbanda, defendida 

em toda a sua história, de ser uma religião sem preconceitos, sem barreiras de 

raça, classe social e crença, além de ser, no inconsciente das pessoas, uma al-

ternativa positiva para a solução de problemas que não são apenas de natureza 

religiosa. 

Essa característica da Umbanda é, talvez, sua maior referência como                     

religião.
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CAPÍTULO 4

CONCEPÇÕES DE 
TERRITÓRIO ENTRE OS 

XAKRIABÁ DO NORTE DE 
MINAS GERAIS1 

Lucília da Glória Alves Dias

1 Este artigo é uma apresentação resumida de concepções xakriabá sobre território que 
trato em minha tese, cujo título é “Terra, ciência, encantos e modos xakriabá de luta”’ (2021).
27

27

10.48209/978-65-TERR49-04-3



67

TERRITÓRIOS, IDENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSIDADES

INTRODUÇÃO

Minha história junto ao povo Xakriabá iniciou-se em novembro de 2016 e 

até o momento me faltam  palavras para descrever a alegria e o fascínio que me 

tomaram quando adentrei seu território demarcado. A Terra Indígena Xacriabá e 

a Terra Indígena Xakriabá-Rancharia localizam-se no norte de Minas Gerais, no 

município de São João das Missões e nelas moram 7.760 mil pessoas, segundo 

o censo do ano de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1. 

Meu trabalho de campo teve duração de cerca de 1 ano na Terra Indígena 

Xacriabá (T.I.X), entre visitas e uma estadia mais longa de 8 meses quando morei 

na aldeia Barreiro Preto. Minha vivência nesta e em outras aldeias, bem como 

meu olhar atencioso para narrativas de membros desse grupo presentes em ma-

teriais da internet de domínio e público, minhas leituras de trabalhos dos e sobre 

os Xakriabá, e minha participação junto com eles em eventos dentro e fora da 

T.I.X, despertaram a minha atenção para as concepções de território que esses 

indígenas possuem. Contudo, para tratar dessas concepções, faz-se importante 

antes de tudo falar brevemente sobre a história desse povo. 

A partir  do século XVI, os Xakriabá e os outros povos habitantes do norte 

de Minas Gerais passaram a ter que conviver com a presença de bandeirantes 

e seus modos de habitar a terra. Se antes esses indígenas podiam viver em um 

território não demarcado por cercas ou documentos, com a chegada dos coloni-

zadores foram obrigados a aceitar a instalação de fazendas de gado nas terras 

onde viviam, além de terem sido escravizados para construir e trabalhar nesses 

latifúndios.

A presença da frente colonizadora nessa região fez também com que os                      

nativos vivessem em um aldeamento religioso localizado em uma área doada 

pelo bandeirante Januário Cardoso aos “Indios da Missão do Snr S. João do Ria-

1  De acordo com lideranças xakriabá, no ano de 2018, seu povo somava cerca de 11 mil 
indígenas.
28
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xo do Itacaramby”, conforme “‘Certidão Verbum-Adverbum’. Uma Doação”1 de 

1728. Tal missão, que parece ter sido fundada no início do século XVIII, encontra-

va-se sem diretores e missionários na segunda metade do século XIX, segundo 

relatos de Pizarro (1909, apud Santos, 1997, p.28).

Com o abandono dessa Missão pela Igreja Católica, os indígenas de São 

João passaram a sofrer com as recorrentes invasões de fazendeiros às suas 

terras. Em 1856, objetivando defender as terras doadas, Eugênio Gomes de Oli-

veira as registrou em nome de “todos os índios de São João”2. No entanto, as 

invasões às terras destes não cessaram. 

Na década de 1960 as investidas dos fazendeiros intensificaram-se, por 

conta, principalmente, da chegada da Fundação Rural Mineira (Ruralminas) no 

norte mineiro, já que esta considerava as terras dos indígenas como terras de-

volutas do Estado. Fato é que, a presença da Ruralminas, a entrada massiva de 

fazendeiros e o surgimento de posseiros3 na área indígena fez com que os her-

deiros de São João retomassem as viagens de providência4 em defesa da terra.

1  Para ler a Carta de Doação na íntegra ver Santos (1997).
2  Como consta em documentos e trabalhos sobre os Xakriabá, durante alguns anos, de-
pois da primeira delimitação do território – limites presentes na carta de doação assinada pelo 
bandeirante e fazendeiro Januário Cardoso de Oliveira –, duas famílias se destacaram à frente 
da chefia do grupo: os Gomes de Oliveira e os Seixas Ferro. A partir da década de 1970, com 
a nomeação de Rodrigão como cacique, os Gomes de Oliveira permanecem na chefia até os 
dias atuais. Oliveira (2008) chama atenção que no processo de sucessão do cacicado, após 
a morte de Rodrigão, a filiação ou descendência não operou  como  princípio  fundamental no 
processo  de  escolha  do  novo  cacique,  como ocorrera durante toda a história política dos 
Xakriabá. O que se destacou nesse processo sucessório foi o papel das alianças na produção 
e atualização de afinidades sociopolíticas. Desse modo, a família Gomes de Oliveira viu-se 
composta por dois grupos com ideologias políticas diferentes. Um grupo era liderado por Aná-
lia Gomes de Oliveira, madrinha do ritual do Toré, que estava apoiando Zé de Rodrigo, filho de 
Rodrigão. O outro grupo era liderado pelos tios maternos de Domingos Nunes de Oliveira, Zé 
Fiúza e Rosalvo Fiúza, aliados da liderança Rosalino Gomes de Oliveira. Domingos, filho de 
Rosalino, foi nomeado cacique em 2004. 
3  No ano de 1974 a Fundação Nacional do Índio (Funai), procurando efetivar a demar-
cação da Terra Indígena Xacriabá, realizou um levantamento no qual solicitava aos moradores 
da área indígena que se identificassem como indígena ou posseiro. Isso foi necessário porque 
integrantes de famílias que se identificavam como indígenas passaram a adquirir e reivindicar 
a posse de terras dentro da área pertencente aos “índios de São João”, bem como a se aliar 
aos fazendeiros.  
4 Falas, expressões e palavras xakriabá são apresentadas em itálico nesse artigo. 
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Liderados por Manoel Gomes de Oliveira, o Rodrigão, os moradores da      

área indígena iniciaram o período de luta pela terra, momento em que consegui-

ram a demarcação da Terra Indígena Xacriabá e foram reconhecidos pelo Estado 

como “remanescentes” do povo indígena Xakriabá. Nos anos de 1980, ainda com 

uma grande presença de latifundiários em seu território demarcado, os Xakriabá, 

com o apoio do Conselho Indígena Missionário (Cimi), iniciaram um movimento 

de mutirões de roça para retomar suas terras do domínio dos fazendeiros. Rosali-

no Gomes de Oliveira, representante da aldeia Sapé,  foi a liderança mais atuante 

nesses mutirões de roça, e em decorrência disso fora brutalmente assassinado 

em sua casa pelo fazendeiro Francisco Amaro e seus comparsas na madrugada 

de 12 de fevereiro de 1987. Em julho deste mesmo ano ocorre a homologação 

da T.I. e, em fevereiro de 1988, a Área Indígena Xakriabá é registrada como pro-

priedade da união no Cartório de Imóveis da cidade de Itacarambi. 

Alguns anos após a conclusão da demarcação da Terra Indígena Xacria-

bá, esses indígenas iniciaram a luta por outras áreas que constam no termo de 

doação, luta essa que culminou na conclusão da demarcação da Terra Indígena 

Xakriabá-Rancharia em 2003, e em um novo movimento de retomada de terras 

das mãos de fazendeiros a partir de 2006 que se estende até os dias atuais.  

TERRITÓRIO(S) XAKRIABÁ

Como podemos observar, a luta em defesa de seu território tradicional é 

uma constante na história dos Xakriabá. Além de criar um cenário de violência, 

morte e insegurança, a presença dos fazendeiros em suas terras causou trans-

formações significativas na paisagem. Riachos tiveram seu curso natural desvia-

do, uma grande extensão de vegetação nativa foi substituída por áreas de pas-

tagem para gado, fazendo com que animais de caça apreciados pelos Xakriabá 

e usados em sua medicina tradicional, assim como diversas plantas medicinais, 

começassem a desaparecer. 

Após a conclusão do processo de demarcação de suas terras e da saída 

dos grileiros, os Xakriabá viveram com o que seu território podia lhes propor-
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cionar. No entanto, com o passar do tempo, suas terras apresentavam-se cada 

vez mais desgastadas, as nascentes de água minguaram, o período chuvoso 

diminuiu e, com isso, as plantações e a criação de gado, principais meios de sub-

sistência desses indígenas, foram consideravelmente prejudicados. Procurando 

alternativas para conter o desmatamento e o desaparecimento das nascentes, os 

Xakriabá buscaram parceiros para ajudá-los a recuperar e a gerir seu território. 

O projeto pioneiro ligado à questão territorial e ambiental, fruto da preo-

cupação e movimentação das lideranças, foi “Xacriabá de mãos dadas na re-

cuperação da natureza – água é vida”. Conhecido também como “Projeto das 

Nascentes”, essa iniciativa tinha como objetivo o cercamento para preservação 

e proteção de nascentes, formação de viveiros para propagação de mudas e 

educação ambiental. Os principais apoiadores desse projeto foram Fundo Nacio-

nal de Meio Ambiente (FNMA) e do Instituto Sociedade, População e Natureza 

(ISPN) (Escobar, 2012). 

Outra iniciativa que ganha destaque entre os cuidados dos Xakriabá com 

seu território é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da Terra Indí-

gena Xacriabá e Terra Indígena Xakriabá-Rancharia. Realizado pela Associação 

Nacional de Ação Indigenista (ANAI) e viabilizado pela articulação do Conselho 

Gestor do Projeto de Gestão Ambiental e Territorial Indígena (GATI) e da Articu-

lação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) junto ao Fundo do Clima, que abriu 

edital específico para realização de PGTAs em áreas de cerrado e caatinga, o 

PGTA Xakriabá foi elaborado em suas etapas de sensibilização, diagnóstico e 

etnomapeamento, e planejamento/acordos de usos, com apresentação dos res-

pectivos produtos na I Feira de Gestão Ambiental e Territorial Xakriabá, reali-

zada no dia 25 de novembro de 2016, na Casa de Cultura, localizada na aldeia                      

Sumaré I. 

Conforme  consta  nos  produtos/relatórios  apresentados  pela  ANAI,  du-

rante todas as etapas do PGTA, os Xakriabá expuseram seus interesses e suas 

preocupações em relação ao desmatamento, agravado com a venda ilegal de 

madeira, e a escassez de água, bem como dialogaram e refletiram sobre o forta-
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lecimento e investimento em atividades sustentáveis, como alternativa para dimi-

nuir a criação de gado, já identificada nos  projetos  de  cunho  ambiental  como  

uma  das  atividades  que  estavam  mais degradando  o  território.  Além  da  área  

do  território  já  oficialmente  demarcada,  os Xakriabá acrescentaram as áreas 

de retomada nas etapas de seu PGTA, incluídas em um processo de reestudo 

dos limites da Terra Indígena Xacriabá realizado pela Funai. A retomada xakria-

bá inclui áreas que dão acesso ao Rio São Francisco, visto por esses indígenas 

como principal fonte hídrica para seu povo no futuro. 

Em discursos durante a Feira de Gestão Ambiental e Territorial, jovens e 

anciãos frisaram que realizar o PGTA de seu território contribui para o bem viver 

de seus moradores em dois sentidos: primeiro, porque o torna equilibradamen-

te produtivo para suas demandas de subsistência; e, segundo, porque contribui 

para a permanência dos encantados, seres que fazem parte do seu universo 

cosmológico ou do que atualmente eles chamam de espiritualidade.

Os encantados ou encantos protegem e são donos de seres e áreas  espe-

cíficos do território xakriabá, como nascentes, rios, lagoas, matas, morros, lapas, 

animais e humanos, etc1. O encantado Onça Cabocla ou Iaiá Cabocla é a dona 

de todo o território, protetora dele e das pessoas que o habitam.  Nas narrativas 

xakriabá, ela aparece relacionada a vida ritual e a luta política de seu povo:

Antigamente  a  Espiritualidade  era  mais  forte,  e  quem  fez  isso desa-
parecer foi a chegada dos posseiros, e muitas vezes da ditadura militar 
também que você teve que enterrar os instrumentos. Porque você não 
podia pintar, você não podia fazer um ritual, você num podia falar a língua 
porque se falar você já era perseguido. Então isso foi desaparecendo. 
Foi desaparecendo, e com essa continuidade os mais velho foram mor-
rendo e cada vez mais foi se distanciando. E quando a gente fala na Iaiá 
Cabocla, de acordo foi parando com tudo isso, com certeza ela também 
num ia ficar entre esses movimento mais de pessoas que não tinha nada 
a ver com esse perfil. Hoje a gente sente que na luta, na luta de um povo 
que não tinha dinheiro, de um povo que não tinha experiência, um povo 
que muitas vezes é odiado por pessoas de grande poder não só aqui 
dentro, mas também lá fora. Mas, se não fosse essa espiritualidade que 
tem aqui, nós não tinha vencido. (Senhor Valdinho, aldeia Barreiro Preto, 
fevereiro de 2018). 

1  Para mais informações sobre os encantados xakriabá ver Dias (2021). 33
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Assim como no período de luta pela terra, na atualidade os encantados 

também estão presentes na luta dos Xakriabá. Edvan Srêwakmõwê, liderança 

jovem da aldeia Itapicuru, relata que no movimento de retomada de terra de seu 

povo em 2013 “foi a questão da espiritualidade e a questão do ritual mesmo, que 

ajudou na questão da preparação para a retomada, orientou a gente”. Déda Si-

repté, me contou que houve uma ocasião em Brasília em que os índios forçaram 

a entrada na câmara dos deputados. Os policiais disseram que liberariam a en-

trada para os indígenas, contudo teriam que deixar suas armas do lado de fora. 

Ele, uma Xakriabá e dois ou três indígenas do nordeste entraram com suas bor-

dunas sem serem percebidos. Conforme Déda me apontou, isso só foi possível 

porque eles ficaram invisíveis com a proteção dos encantados.

Célia Xakriabá, principal liderança de seu povo no movimento indígena na-

cional, também chama a atenção que na defesa de seus territórios contra pes-

soas do agronegócio e políticos que apoiam esta atividade, a arma mais potente 

com que os indígenas contam é “com nosso corpo e com a força de nosso espí-

rito que é ligado a nossa ancestralidade”. 

E hoje é preciso dizer que nós povos indígenas estamos sendo mortos, 
torturados, não apenas com a arma do calibri 38, nós estamos sendo 
torturados com a arma do calibri 17, que é a arma  do  PSL,  do  atual  go-
verno.  E  nós  vamos  continuar lutando. Não exatamente com a mesma 
arma de fogo, não significa que nós estamos desarmadas. Nós vamos lu-
tar com a arma  mais  potente  de  que  nós  povos  indígenas,  mulheres 
indígenas temos hoje. Nós vamos lutar com nosso corpo e com  a  força  
de  nosso  espírito  que  é  ligado  a  nossa ancestralidade. Nós vamos 
seguir fazendo luta porque, a cada vez que queima a Amazônia, também 
queima os corpos das mulheres  indígenas,  dos  povos  indígenas.  A  
cada  vez  que coloca fogo na Amazônia, fogo que também tem incen-
diado nossas casas de reza. Porque o que ele tem medo mesmo é da 
nossa  resistência  e  da  força  da  espiritualidade  dos  povos indígenas.  
(Discurso  de  Célia  Xakriabá  como  parte  de cumprimento de agenda 
do Movimento Indígena Nacional em Nova York em outubro de 2019)1.

Ainda sobre a temática do território, Célia pontua que este são também 

espaços fora de suas terras tradicionais, espaços esses onde “a gente num deve 

1  Ver trecho de fala em https://youtu.be/KnT2izTOFEU 34
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só marcar, a gente deve demarcar também”2. Um dos espaços que a liderança 

xakriabá fala que é preciso demarcar é a política partidária. De acordo com ela, 

a juventude, as mulheres, os povos indígenas de uma forma geral estão se pre-

parando para ocupar cargos políticos na política não indígena, pois “não dá para 

pensar no futuro sem pensar no lugar de ocupação de poder”3, não dá para falar 

em “descolonização do pensamento se não descolonizar os espaços”4.

Esse ano [2020] nós estávamos programados com a primeira jornada 
das  mulheres  indígenas  que  a  ideia  é  percorrer  os  27  estados bra-
sileiros  com  diferentes  temas  em  discussão  nos  territórios indígenas. 
Entre eles, falar da importância das mulheres indígenas no combate tam-
bém das mudanças climáticas, as mulheres indígenas na sustentabilida-
de e uma outra economia é possível, e principalmente o fortalecimento 
das candidaturas das mulheres indígenas porque nós não acreditamos 
em descolonização  do  pensamento  se  não descolonizar os espaços. 
Então é muito importante descolonizar os espaços ocupando outros lu-
gares para além do chão do território e da aldeia, porque é nos espaços 
institucional também, historicamente de muitas ausência, principalmente 
das mulheres indígenas, que nós devemos fazer essa pergunta quando 
as pessoas não para pra refletir o porquê que na sua universidade nunca 
existiu professor indígena, o porquê  na  sua  universidade  nunca  existiu  
mulheres  indígenas enquanto docente. (Célia Xakriabá em entrevista 
para a Diretoria de Cultura da UFU, abril de 2020). 

O  espaço  acadêmico,  das  universidades, é  outro  território  a  ser  demar-

cado pelas/pelos indígenas. Para Célia, existe um “processo de desbotamento” 

de alunos indígenas nos espaços universitários, pois estes não são vistos como 

protagonistas do conhecimento. Essa atitude junto a esses estudantes faz com 

que ocorra o que ela chama de epistemicídio, “que é a matança do conhecimento 

coletivo quando não consideram o saber que vem do nosso tradicional”5. Desse 

modo, os indígenas precisam realizar uma inovação da educação, valorizando 

e falando sobre seu conhecimento tradicional. E mais, precisam passar a ver o 

aprendizado na universidade e a educação em geral como uma poderosa ferra-

menta de luta que os permita transitar no mundo, isto é, de um território a outro. 

2  Ver trecho de fala em https://youtu.be/qlFymGMA19c 
3  Ver trecho de fala em https://youtu.be/s_qzDBADYSk 
4  Ver trecho de fala em https://youtu.be/61P_XQ7CsY4 
5  Ver trecho de fala em https://youtu.be/GqQ1JEu4r18 
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Célia tem realizado e convocado também outros indígenas a fazer o que 

ela chama de demarcar as telas, iniciativa que tem como principal objetivo dar 

continuidade e visibilidade nas redes sociais às mobilizações de luta dos povos 

indígenas brasileiros, tornando acessível para não  indígenas  informações  so-

bre  as  demandas,  as  conquistas,  os  ataques  e  as dificuldades enfrentadas 

pelos grupos originários no país. Ouvi  essa  expressão  de  Célia  Xakriabá  no  

contexto  de  divulgação  e  realização  do Acampamento  Terra  Livre1  de  2020,  

que,  por  conta  da  pandemia  provocada  pelo  novo coronavírus, teve que ser 

realizado virtualmente. Nesses tempos de isolamento social, a liderança xakriabá 

tem promovido com frequência lives que discutem temas como território, situação 

dos povos indígenas diante da pandemia, dentre outros assuntos. 

No caso do povo Xakriabá, este vem desde a década de 1990 aumentan-
do sua presença nesses novos territórios. Em 1994, a partir do Programa de                      
Implementação  das  Escolas  Indígenas  de  Minas  Gerais  (PIEI-MG), iniciou-se 
uma parceria duradoura e de sucesso na área da educação entre a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e os Xakriabá, que atualmente é representa-
da pela  entrada  anual  de  estudantes  desse  povo  no  ensino  superior  por  
meio  da  Formação Intercultural para Educadores Indígenas (FIEI), criada em 
2006 (Silva, 2011). Nessa parceria ganha destaque também o projeto de pesqui-
sa e extensão “Conhecendo a Economia Xakriabá” (2004/2005), desenvolvido  
por  pesquisadores  da  Faculdade de Educação  e  a  Faculdade  de  Ciências  
Econômicas da UFMG, a pedido das lideranças Xakriabá que queriam ter infor-
mações mais detalhadas sobre  a  produção  na  T.I.X,  podendo  assim  pensar  
em  projetos  que  contribuíssem  com  a  qualidade de vida nas aldeias (Gomes 

e Monte-Mor, 2005).

Foram os mesmos Xakriabá que iniciaram sua formação como professores 

em 1996, no âmbito do curso normal indígena de magistério do Parque do Rio 

Doce2, que promoveram uma intensa participação de seu povo na política par-

tidária de São João das Missões. Esses  professores  fundaram  o Partido dos 

1  Maior mobilização do Movimento indígena Nacional que ocorre anualmente no mês de 
abril, desde 2004, em Brasília. 
2  Para mais informações sobre esse curso veja Silva (2011). 
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Trabalhadores (PT) no município no ano de 2003 e lançaram como candidato 

a prefeito nas eleições de 2004 José Nunes de Oliveira, filho de Rosalino Go-

mes. José Nunes foi eleito prefeito3 e cinco vereadores indígenas conquistaram 

vaga para a Câmara Municipal, todos pelo PT. Os vereadores indígenas eleitos 

foram: Domingos Gonçalves de Alkimim (aldeia Sumaré), Antônio de Araújo San-

tana (aldeia Brejo do Mata Fome), Jonesvan Pereira Oliveira (aldeia Riacho dos 

Buritis), Evanete Evangelista da Silva (Rancharia), Jeusani Pinheiro Santa (al-

deia São Domingos). Na distribuição de cargos estratégicos ou de confiança, Zé 

Nunes nomeou os professores indígenas Marcelo como Secretário de Políticas 

Públicas, Edvaldo como Secretário de Saúde,  Chiquinho  como  Secretário  de  

Educação  e,  no  final  de  2006,  o  cacique Domingos assumiu a recém-criada 

Secretaria de Assuntos Indígenas, formulada como uma maneira de atender as 

muitas cobranças dos eleitores indígenas (Oliveira, 2008). 

Na política regional, os Xakriabá também têm demarcado sua presença ao 

estabelecer uma articulação com comunidades tradicionais da região norte de 

Minas em defesa de seus direitos territoriais. Desde 2011 essa união dos povos 

tradicionais do norte mineiro recebeu o nome de Articulação Rosalino Gomes 

de Povos e Comunidades Tradicionais em homenagem à liderança xakriabá da 

década de 1980. Sete povos participam da Articulação Rosalino: os indígenas 

Xakriabá e Tuxá,  os  geraizeiros,  quilombolas,  vazanteiros,  catingueiros e apa-

nhadores de Flor Sempre-Vivas.

Já na política nacional, como apontado acima, os Xakriabá passaram a 

empreender novas formas de “demarcar” territórios ao participar de reuniões no 

senado e câmara dos deputados, acampamentos e marchas em Brasília. Ainda 

sobre essas novas formas de “demarcar”, destacam-se a participação desses 

indígenas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Secretaria Estadual de 

Educação e de Célia Xakriabá como assessora da gabinetona da deputada fede-

ral Áurea Carolina (PSOL).

3  José Nunes (PT) foi eleito prefeito de São João das Missões em 2004, 2008 e 2016; 
Marcelo Pereira Xakriabá (PT) em 2012; nas eleições de 2020 dois Xakriabá se candidataram 
a prefeito de Missões, José Nunes (PT) e Jair Xakriabá (Republicanos), sendo o segundo elei-
to.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Tomando por base o que foi apresentado ao longo do texto, podemos di-

zer que esses lugares de ação política dos Xakriabá produzem complexidades, 

pois, assim como as maneiras de liderança se multiplicam1, a noção de território 

também se desloca conforme as configurações em jogo. Território dividido entre 

parentelas, Terra Indígena Xacriabá, território xakriabá, território-ambiente cer-

rado, que se torna central para a articulação xakriabá com outras populações 

tradicionais, e território para além daquele conhecido como tradicional, como o 

acadêmico.

O território do qual falam os Xakriabá é constituído por relações entre                

eles próprios, deles com não indígenas e deles com não humanos, assim como 

salientam Marcela Coelho de Souza (2017) em suas  reflexões  sobre  T/terra  

entre  os  Kisêdje,  e  Dominique  Gallois  (2000)  sobre Terra/território/territoria-

lidade entre os Wayãpi. Os Xakriabá não apenas vivem em seu território, eles 

também o produzem. Por meio  do  fazer  e  da  observação  diária  do  ambiente  

por  onde  circulam,  eles  têm procurado  realizar  ações  reflexivas  e  criativas  

para  poderem  habitar  de  maneira equilibrada suas terras, tornando-as propí-

cias para a subsistência dos humanos e para a existência dos encantados que 

moram nelas e as protegem. 

Na realização de projetos em prol da preservação de seu território, os 

Xakriabá não apenas utilizam de seus conhecimentos, de sua ciência2 da natu-

reza, como também se  dispõem  a  aprender  com  os  não  indígenas,  como,  

por  exemplo,  os  parceiros  e apoiadores  que  mencionei  em  parágrafos  ante-

riores.  Algumas  dessas  parcerias  se iniciaram e perduram desde o período de 

1  Chefes, caciques, representantes de aldeias, professores líderes, liderança no mo-
vimento indígena nacional, entre outros. Para mais informações sobre múltiplas lideranças 
xakriabá ver Dias (2021).
2  Para mais informações sobre ciência xakriabá ver trabalhos de conclusão de curso de 
professores/as e pesquisadores/as xakriabá do FIEI-UFMG, entre eles a pesquisa de Anide 
Araújo, Ducilene Araújo e Vanilde Gonçalves (2013). Ver também Santa Rosa (2017) e Dias 
(2021). 
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luta pela terra, e outras tiveram início após a demarcação da Terra Indígena, fato 

que corrobora com o pensamento de Gallois (idem) de que a demarcação é uma 

abertura ao exterior e não um fechamento, pois o que ocorre não é uma oposição 

radical (nós x eles), mas uma expansão das relações sociais que incluem os não 

índios. Ou como chama atenção Coelho de Souza (idem) de que os limites ou 

fronteiras estabelecidos pela demarcação não é algo fixo e fechado, mas sim um 

movimento de abertura, um movimento de desterritorializar-se e reterritorializar-

-se que caracterizam os modos nativos de habitar.

Na história dos Xakriabá, os diferentes engajamentos que eles estabele-

ceram com seu território, seja para defendê-lo ou retomá-lo dos invasores, seja 

para demarcá- lo  e,  posteriormente,  para  recuperá-lo  e  preservá-lo,  mostra  

que  T/terra  é  uma composição, uma diversidade de significados, que mobiliza 

sujeitos humanos e não humanos em uma relação que compõe um emaranhado 

de modos de vida que não é “nem singular, nem plural, nem um, nem muitos, um 

circuito de conexões mais do que partes articuladas”, como diria Marilyn Stra-

thern (2004) ao formular o conceito de conexão parcial. Nesse percurso de co-

nexões, o Cimi,por exemplo, foi um aliado na luta pela terra e deixa suas marcas 

nas atuais Romarias dos Mártires Xakriabá3, assim como as políticas públicas 

são outra conexão importante, a universidade e mesmo a política (conforme a 

epistemologia dos brancos).

Por fim, vale frisar que para os Xakriabá, território não é só um pedaço de 

terra, mas sim o lugar onde reside a  memória  de  um  povo,  onde este  pode 

gerir  sua sustentabilidade,  pensar  seu  futuro, é onde habita sua espiritualidade.

3  A  Romaria  dos  Mártires  Xakriabá  é  realizada  desde  2007.  Trata-se  de  um momen-
to  em  que  os  Xakriabá  relembram  a  chacina em  que  foram  assassinados Rosalino Go-
mes de Oliveira, seu cunhado Manoel Fiúza da Silva e seu primo José Pereira Santana. Como 
o cacique Domingos comentou na romaria de 2018, ao relembrar um  indígena  que  havia  
sido  envenenado  a  mando  de  um  fazendeiro,  os  mártires xakriabá são todos aqueles que 
estavam engajados durante a luta pela demarcação e homologação de suas terras - de finais 
da década de 1960 até finais da década de 1980 - e acabaram falecendo enquanto defendiam 
os direitos territoriais de seu povo. Contudo, por ter acontecido em um momento extremo de 
tensão entre indígenas e fazendeiros e por ter culminado na homologação da Terra Indígena 
Xacriabá, a chacina de 1987, que vitimou Rosalino, ficou marcada na memória dos Xakriabá.
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INTRODUÇÃO

A orixá Iemanjá é o arquétipo de uma mulher representada na figura de 

uma deusa mitológica de toda a etnia yorubá e afro-brasileira, identificada como 

uma mãe grandiosa, bondosa e detentora de todos os domínios do universo. Ela 

é a harmonia entre os opostos, isto é, a dualidade, enquanto divindade arquetípi-

ca que herdou características das Grandes Mães da Ancestralidade Africana Yo-

rubá, denominadas de Iyá Mi Oxorongá – divindades detentoras de todos os po-

deres femininos em sua forma primitiva. Assim, ela é uma Iyá Mi (expressão que 

significa: Minha Mãe, na África Yorubá), porque compartilha a liderança do grupo 

de entidades femininas que integram a coletividade dessas mães ancestrais.

Na diáspora de sua terra natal, ela assumiu outros domínios no campo na-

tural em terras brasileiras. Tais domínios a tornaram a principal Orixá cultuada por 

seus devotos, conforme evidenciado no enredo da narrativa Mar Morto (1936), de 

Jorge Amado (1912-2001). Essa obra associa de maneira poética a sua imagem 

à da Grande Mãe com atributos de uma mulher raivosa, personificada em um mar 

agitado e bravo. 

Por outro lado, a narrativa relaciona a sua imagem à de uma mulher bondo-

sa e carinhosa, vista pelos marinheiros e saveireiros do cais baiano como seduto-

ra, atraente, esposa/amante e sereia encantada que os atrai com seu cântico de 

beleza para “viverem” eternamente com ela nas profundezas de seu lar. Por isso, 

as esposas desses marinheiros a veem como um arquétipo feminino de mulher 

má, inimiga, traiçoeira e vingativa, pois sabem que um dia eles podem nunca 

mais retornar a seus lares. 

Em função disso, essas esposas resignam-se a essa deusa e dedicam-lhe 

oferendas nos dias de suas festas, realizadas no mar por meio de uma imensa 

procissão de barcos, fato que a torna personificação de templo religioso. Haja 

vista que ela é a ressignificação personificada no mar que, por sua vez, é um 

símbolo de vida e morte. Isto é, um grande útero capaz de gerar a vida por meio 
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dos peixes que alimentam os pescadores e seus familiares, e, a morte. Sendo 

assim, a Grande Mãe Gênese personificada em mar-útero.

O MAR – PERSONIFICAÇÃO DE MULHER: MÃE E ESPOSA/
AMANTE

Segundo a professora Patrícia Anne Vaughan (1997), o mar ocupa um es-

paço extenso na obra Mar Morto, de Jorge Amado. Ele não é apenas um “pano 

de fundo” para o desenrolar dos acontecimentos de seu enredo, é também, uma 

metáfora. Assim, o entendemos como uma personagem aliada aos saveireiros, 

pois lhes proporciona trabalho, alimento e moradia quando morrem afogados. 

Além de representar a duplicidade, sendo então, uma metáfora personificada em 

uma mulher atraente, feminina, esposa e amante que, segundo Cristiane Amaral 

de Barros (2006), é uma sereia, que seduz os pescadores bonitos para amá-los 

no fundo dos mares de onde não retornarão vivos. E, por outro lado, é a imagem 

de uma deusa, que se confunde no imaginário popular religioso de seus devotos: 

homens (pescadores) e mulheres, de Mar Morto, como uma senhora que é uma 

mãe bondosa.

Armando Vallado (2002) corrobora com esse posicionamento ao afirmar 

que Iemanjá, de fato, representa essa dualidade, ou seja, esse duplo papel: uma 

mãe bondosa que propicia a pesca abundante controlando o movimento das 

águas, das ondas e das marés; por outro lado, é aquela sereia atraente, seduto-

ra, sexy, que conquista e atrai os pescadores para amá-los, matá-los ou deixá-los 

morrer para amá-los. Sendo, também, associada a diferentes mães-d’águas da 

mitologia indígena, por isso é chamada de Iara, a sereia de rios e lagos.

Segundo Vaughan (1997), a crença desses homens do cais está, realmen-

te, concentrada no mar, isto é, na figura da rainha das águas, pois eles acreditam 

que o seu destino é cair nos braços dela, que não é apenas mãe, mas também 

amante. A ideia de morrerem no mar não os assusta e nem causa sentimentos 

indignos para aqueles que a servem, pois, como afirma o narrador onisciente, 
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“os homens da beira do cais só têm uma estrada na sua vida: a estrada do mar. 
Por ela entram, que seu destino é esse. O mar é o dono de todos eles” (AMADO, 
2012, p. 19). É uma personagem feminina que os encanta.

Esse encantamento é percebido nos devaneios do protagonista da obra 
Mar Morto, Guma1: “E pela primeira vez pensou em ir ao encontro de Iemanjá, de 
Janaína, que é ao mesmo tempo mãe e mulher de todos os que vivem no mar” 
(AMADO, 2012, p. 36). Dessa maneira, esse mar é visto como a personificação 
de uma personagem que apresenta feminilidade e sensualidade, revelando-se 
pelos pensamentos de Guma que

só há uma mãe que pode ser ao mesmo tempo esposa: é Iemanjá e por 
isso ela é tão amada dos homens do cais. Para amar Iemanjá, que é mãe 
e esposa, é preciso morrer. Muitas vezes Guma pensou em se atirar do 
alto do saveiro num dia de temporal. Viajaria então com Janaína, amaria 
a mãe e esposa. (AMADO, 2012, p. 37)

De acordo com o narrador onisciente, Iemanjá é vista como esposa para os 
marinheiros, devido ao surgimento de uma lenda que se conta na beira do cais 
da Bahia, sobre ela ter sido violentada por um de seus filhos e que este a fez de 
amante. O velho Francisco sabe que

houve tempo, os mais velhos ainda se recordam, que as fúrias de Ie-
manjá eram tremendas. Nesse tempo ela não brincava. As canoas e os 
saveiros não tinham descanso, viviam vida de penar. Os temporais en-
chiam a barra, levantavam o rio acima das suas margens. Nesse tempo 
até crianças, até moças, foram levadas de presentes a Iemanjá. Ela as 
conduzia para o fundo das águas e nunca mais os corpos apareciam. 
Iemanjá estava nos seus anos terríveis, não queria cânticos, toadas, mú-
sicas, sabonetes e pentes. Queria gente, corpo vivo. Era temida a cólera 
de Iemanjá. Levaram-lhe crianças, levaram moças, uma que era cega 
até se ofereceu, e foi sorrindo (...), uma criança chorava na noite em que 
a levaram e gritava para a mãe, para o pai, que não queria morrer. Fora 
também numa noite da festa de Iemanjá. (...) Era um ano terrível aquele, 
o inverno destroçara metade dos saveiros, raras canoas haviam resistido 
ao vento sul e a cólera de Iemanjá não passava. (AMADO, 2012, p. 77)

De acordo com o velho Francisco, conhecedor das histórias encantadas de 

dona Caiala e Sobá2, cuja cólera era tão intensa, porque de seu relacionamento 

1  Esposo de Lívia e sobrinho do velho Francisco que o criou após seu pai Frederico ter 
morrido em uma grande tempestade.
2  Outros nomes para a rainha das águas – Iemanjá.
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ou caso que teve com Aganju3, nasceu Orungã4 que, segundo Reginaldo Prandi 

(2001), nutria um amor incestuoso por sua mãe, que num determinado dia 

rodou por estas terras, viveu por esses ares, mas o seu pensamento não 
saía da imagem da mãe, aquela bela rainha das águas. Ela era mais 
bonita que todas e os desejos dele eram todos para ela. E, um dia, não 
resistiu e a violentou. Iemanjá fugiu e na fuga seus seios romperam, e 
assim, surgiram as águas, e também essa Bahia de Todos-os-Santos. E 
do seu ventre, fecundado pelo filho, nasceram os orixás mais temidos, 
aqueles que mandam nos raios, nas tempestades e trovões. (AMADO, 
2012, p. 78)

É por isso que, segundo o narrador onisciente, “Iemanjá é assim terrível 

porque ela é mãe e esposa. Aquelas águas nasceram-lhe no dia em que seu filho 

a possuiu” (AMADO, 2012, p. 78), e desencadeou uma de suas características 

presentes em uma de suas representações ou qualidades que, para Barros (2006), 

é a ira, a cólera, a destruição que devasta quem ou o que se interpõe em seu 

caminho. Ainda, segundo Barros, é a Iemanjá Loreley, a sereia que arrasta para 

seu mar, seu leito de amor e morte quem lhe interessar ou lhe provocar. Também 

é chamada de Iemanjá Ogunté, Maleléo, ou mesmo Conlá, representações 

nervosas ou raivosas dessa orixá que não teme destruir (BARROS, 2006).

Assim, segundo Barros (2006), ela apresenta o duplo papel: mãe (no sen-

tido biológico), porque possui o poder de gerar, criar e manter a vida, sendo con-

siderada a grande geratriz (a qual gerencia o ato de maternar), que é bondade, 

doçura e luz; e, também, a esposa/amante que ama os homens marítimos “como 

mãe enquanto eles vivem e sofrem. Mas no dia em que morrem é como se eles 

fossem seu filho Orungã, cheio de desejos, querendo seu corpo” (AMADO, 2012, 

p. 78).

Nesse sentido, conforme Iwashita (1991 apud Barros, 2006), Iemanjá é uni-

camente a natureza, pois as categorias de bem e mal não lhe servem, porque é 

sempre as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, por um lado, a mãe bondosa, 

3  Deus da terra firme. (AMADO, 2012, p. 78)
4  Orixá filho de Iemanjá, que a teria violentado, dando origem ao nascimento dos demais 
orixás. Esquecido no Brasil e em Cuba. (PRANDI, 2001, p. 569). Foi feito deus dos ares, de 
tudo que fica entre a terra e o céu. (AMADO, 2012, p. 78)
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amorosa e por outro, a sedutora, cruel e mortal. Dessa maneira, segundo Bar-

ros (2006), essa deusa, como uma representante arquetípica da Grande Mãe1, 

abrange e assimila características de uma santa e de uma mulher raivosa, vinga-

tiva e severa que é mãe, mas também, mulher.

A pesquisadora Vanda Alves Torres Azevedo (2006) afirma que, para Jung 

(1991), o mal deve ter a mesma consideração que o bem, porque quando o ego 

tenta negar de maneira orgulhosa a realidade psíquica, ele sai perdendo; pois o 

mal é considerado uma realidade inevitável, que não pode ser negada ou extirpa-

da. Assim como enfatiza Irinéia M. Franco dos Santos (2008) que o poder do pás-

saro é a própria síntese, ou símbolo do poder das Ìyàmi2, isto é, não é bom e nem 

mal, ele simplesmente cumpre a sua função, a sua tarefa na ordem universal, por 

ser mutável e paciente, ou seja, indispensável para a sobrevivência no mundo.

É interessante destacarmos, segundo Ivan Poli (2019), que mesmo Iemanjá 

nessa lenda não sendo ainda, a rainha do mar, é a mãe dos orixás, pois esse 

mito nos esclarece a respeito da criação do universo e a sua função cosmológica 

como um elemento feminino responsável pela origem, nascimento e geração, isto 

é, a gênese da criação do mundo. Haja vista que cada deus representava em si 

os elementos que possuíam como domínio, e o da deusa Iemanjá, enfatizado por 

vários autores da diáspora, é o de grande provedora dessa gênese, sendo assim, 

o ser feminino responsável por ela. A partir desse mito, alguns pesquisadores 

afirmam que nasceram vários orixás do ventre de Iemanjá e tais deuses são 

considerados os mais temidos, como:

Dadá, deusa dos vegetais, Xangô, deus do trovão, Ogum, deus do ferro 
e da guerra, Olocum, divindade do mar, Olossá, deusa dos lagos, Oiá, 
deusa do rio do Níger, Oxum, deusa do rio Oxum, Obá, deusa do rio Obá, 
Ocô, orixá da agricultura, Oxóssi, orixá dos caçadores, Oquê, deus das 
montanhas, Ajê Xalugá, orixá da saúde, Xapanã, deus da varíola, Orum, 
o Sol, Oxu, a Lua. E outros e mais outros orixás nasceram do ventre 

1  O conceito da Grande Mãe provém da História das Religiões e abrange as mais varia-
das manifestações do tipo de uma Deusa-Mãe. (JUNG, 2014, p. 82)
2  Ìyàmi, Mãe Ancestral, divindade mítica, representação coletiva das entidades genitoras 
ancestrais femininas, divindade das práticas religiosas afro-brasileiras. Ìyàmi veio para o Brasil 
com descendentes de populações da África Ocidental, mãe primordial, matriz primeira da qual 
advém toda a criação do mundo material (AZEVEDO, 2006, p. 08).
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violado de Iemanjá. E por fim nasceu Exu, o mensageiro. Cada filho de 
Iemanjá tem sua história, cada um tem seus poderes. (PRANDI, 2001, 
pp. 382 - 383)

A pesquisadora Monique Augras (2000) menciona que esse mito sobre o in-

cesto relacionado à rainha Iemanjá surgiu a partir de uma publicação de Ellis em 

1894, sendo lido, posteriormente, pelos pesquisadores Nina Rodrigues e Arthur 

Ramos responsáveis pela sua difusão e propagação. Entretanto, Augras (2000) 

afirma que segundo Pierre Verger (1982), o autor Ellis copiou essa lenda de um 

texto, do padre Baudin (francês), do ano de 1844 e que por ironia do destino, os 

autores posteriores ou sucessivos não se preocuparam sequer em registrar que 

os membros das religiões dos povos iorubás não possuíam conhecimento de sua 

existência.

Contudo, a autora afirma que Nina Rodrigues faz uma ponderação sobre 

essa lenda que é recente e pouco espalhada entre os nagôs, pois até mesmo 

os negros dirigentes do culto iorubano que estiveram, recentemente, na África, a 

ignoram e a contestam. Porém, segundo Augras, o escritor e pesquisador Roger 

Bastide atribui a influência católica à recusa e negação do incesto por seus infor-

mantes, pois a Mãe-d’água iria ser, mais tarde

identificada frequentemente com a Imaculada Conceição. Como, nesse 
caso, aceitar que ela tenha esposado o irmão (Aganjú) e que tenha sido 
violada depois por seu próprio filho? O mito do nascimento dos principais 
orixás saindo do ventre de Iemanjá que se abre (...) choca a mentalidade 
mais puritana do negro brasileiro de hoje. (BASTIDE, 1971, p. 354 apud 
AUGRAS, 2000, p. 26). 

Em seguida, Augras (2000) frisa que, de sua experiência enquanto pes-

quisadora de campo, Orungã é um orixá realmente desconhecido. Contudo, se-

gundo José Jorge de Morais Zacharias (1998), por consequência desse incesto 

outros orixás nasceram, isto é, partiram das entranhas de Iemanjá – fonte da 

vida. Assim como o mar é considerado fonte da vida biológica, o inconsciente é a 

fonte da vida psíquica. Dessa maneira, encarar a viagem do herói com a sedução 

e os perigos que esta aventura oferece constitui um grande resgate de conteúdos 
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inconscientes, que o mito de Iemanjá e Orungã são, simplesmente, metáfora, 

conforme afirma Zacharias.

A pesquisadora Augras (2000) ainda salienta que identificou o conhecimen-

to do povo de santo em relação a um mito de que Iemanjá seduziu o seu filho 

Xangô e, que ouviu um informante (pai de santo) lhe contar que a primeira mulher 

que Xangô teve foi sua mãe Iemanjá e por isso: “Oxalá falou: ‘já que vocês são 

dois carneiros que bebem da mesma cuia, vão ficar juntos para sempre’, daí o 

assento de Iemanjá é sempre ao lado de Xangô” (AUGRAS, 2000, p. 27).

Xangô costumava deitar-se em sua esteira para deixar passar as horas e 
descansar o corpo e o espírito. Sua mãe Iemanjá por vezes fazia o mes-
mo em sua companhia e ambos passavam horas e horas adormecidos 
lado a lado. Certo dia Iemanjá sentiu correr por seu corpo um calor estra-
nho. Sentia desejos pelo corpo do filho. Uma sede sexual intensa tomou 
conta de Iemanjá. Deitada, como estava, foi se aproximando do filho sem 
nenhum pudor. Ao sentir um corpo frenético encostado ao seu, Xangô 
despertou de seu sono pesado e espantou-se com o assédio da mãe, a 
confissão do desejo de tê-lo como homem. Desesperado, Xangô fugiu. 
Subiu na copa de uma palmeira. Seu coração palpitava, a indignação era 
grande. Iemanjá correu atrás do filho e, ao pé da palmeira, declamou pa-
lavras de desejo. As propostas de Iemanjá foram recusadas por Xangô, 
mas Iemanjá não aceitou ser rejeitada. Num ato histérico, Iemanjá jogou-
-se ao chão e, com as mãos crispadas raspando o chão com as unhas, 
emitiu um gemido extasiante. Xangô a escutou e tentou esquecer-se da 
figura confusa da mãe. Mas ele fora seduzido de algum modo. Desceu da 
palmeira e abraçou-se a ela. Então Iemanjá e Xangô amaram-se como 
homem e mulher. (PRANDI, 2001, p. 396)

Esses relatos corroboram com as histórias narradas no livro Mar Morto que, 

de fato, mostra a dona dos poderes de todas as águas, aquela de cinco nomes, 

“mãe dos homens do cais, [mas] sua esposa também, que vem para eles nos 

corpos de outras mulheres que aparecem assim de repente nas suas macumbas” 

(AMADO, 2012, p. 83). Assim, esses mitos serviram para nos mostrar a aproxi-

mação que Iemanjá possui com os poderes e a força de suas mães ancestrais 

(Ìyámi), pois a partir deles identificamos que essa orixá é vista como uma mulher 

completa (mãe e esposa/amante) que, para Zacharias (1998), é portadora de to-

dos os perigos, pois representa os poderes do inconsciente, assim como a sereia 

oferece os elementos de encantamento, sedução e perigo. No entanto,
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não podemos apresentar Iemanjá como o elemento polar negativo da 
grande mãe, em que a Virgem Maria se configura como o positivo. Ie-
manjá não pode ser a expressão sombria da grande mãe, pois sendo um 
Orixá, sintetiza em sua natureza as duas polaridades, luminosa e som-
bria. (ZACHARIAS, 1998, p. 191).

Essa herança que recebe de sua árvore genealógica ancestral é marca 

principal do sagrado feminino sendo evidenciado, pois quando aceita seu filho 

como amante, ela estabelece, segundo Augras (2000), o círculo da autossufi-

ciência, pois é como se fosse recuperada a sua inteireza de Mãe primordial, que 

contempla tudo em seu interior. Isso ressalta que os mitos do candomblé tradicio-

nal assumem diversos aspectos da sexualidade feminina como totalidade.

Nesse sentido, por herdar todas as características de sua ancestralidade, 

ela é uma rainha completa, chamada por todos os seus cinco nomes, sendo 

assim uma Deusa de tantos nomes: “é sereia, é a mãe-d’água, a dona do mar, 

Iemanjá, dona Janaína, dona Maria, Inaê, Princesa de Aiocá [que] domina esses 

mares, adora a lua, [...], [e] ama as músicas dos negros” (AMADO, 2012, p. 73) 

que cantam para ela, todos os anos, em suas festas no Dique e em Mont Serrat, 

quando os seus devotos levarão presentes e lhe darão todos os seus títulos, se-

gundo o narrador onisciente.

Como vimos, segundo Barros (2006), Iemanjá possui o domínio e o destino 

da vida dos homens do cais que, foram modificados e/ou alterados, devido a sua 

provável relação mítica, identificada, caracterizada, destacada e salientada na 

Umbanda com a imagem da Virgem Maria, mãe que proporcionou alterações

em algumas de suas características essenciais de mulher guerreira, 
amante ardorosa e sexualmente ativa, como narram alguns de seus mi-
tos em que, além de mãe, foi também amante – quando Iemanjá seduz 
seu filho Xangô ou quando Iemanjá trai seu marido Ogum com o amante 
Aiyê, ou quando Iemanjá afoga seus amantes no mar; e guerreira – como 
Iemanjá Ogunté, que luta ao lado de Ogum; e altamente vingativa – ao 
destruir toda a humanidade por ter matado seu filho Xangô ou quando 
pune o próprio Xangô, seu filho predileto, causando-lhe pavor. (PRANDI, 
2001, pp. 380 - 399 apud BARROS, 2006, p. 35)
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Contudo, ela é um ser completo, pois é mulher: mãe, esposa/amante de 

todos os homens do cais da Bahia, possuidora de sensualidade e sexualidade, 

não é apenas doce, meiga, delicada e sensível. Justamente por ser uma deusa 

de origem Iorubá, traz consigo as características das Grandes Mães, detentoras 

da harmonia entre os opostos/os contrários, como o “bem e o mal”. Dona Inaê é 

deusa, mas também, mulher, esposa e amante com sensualidade e sexualidade 

semelhantes às de outras mulheres mortais.

Assim, esse mar se personificou em mulher desejada no imaginário de 

seus filhos pescadores na narrativa corpus. Mas, essa grande extensão de água 

salgada era, às vezes, mãe, quando seus rebentos precisavam de colo e também 

deusa do amor quando queriam que seus pedidos fossem atendidos. Nesse mo-

mento, todos os devotos e devotas iam para as grandes águas desse mar realizar 

ou participar das cerimônias dedicadas a essa Grande Deusa, que tomava outras 

personificações: de templo, má e resignação, segundo o imaginário popular.

O MAR: PERSONIFICAÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO E                                       
MULHER MÁ 

A pesquisadora Vaughan (1997) afirma que os marinheiros do cais, perso-

nagens masculinos da obra Mar Morto também veem o mar por um aspecto de 

crença religiosa. Ela explica que os marítimos são considerados católicos, mas 

vivenciar esses rituais é visto como uma prática essencialmente feminina, perten-

cente às suas mulheres. 

Dessa maneira, eles apenas entram nas igrejas em duas ocasiões: a pri-

meira, para casarem, como no caso de Lívia1 que “é somente de Guma, casou 

foi com ele na igreja de Mont Serrat, onde se casam os pescadores, os canoeiros 

e os mestres de saveiro” (AMADO, 2012, p. 21); e a segunda, nos festejos tradi-

cionais quando “havia festa na igreja da Conceição da Praia, mulheres passavam 

embrulhadas em xales, homens desciam a ladeira” (AMADO, 2012, p. 180). 

1  [Esposa de Guma. A mulher mais linda do cais da Bahia]. Uma mulher magra, de cabe-
los finos colados ao rosto... (AMADO, 2012, p. 12).
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Nesse sentido, segundo Vaughan (1997), o mar se torna a grande religião 

para aqueles que se dedicam e vivem por ele. Esse corpo de água salgada, 

agora, é o templo e Iemanjá é a deusa que os seus devotos irão reverenciar e 

festejar, juntamente com suas mulheres em uma grande massa humana, que se 

movimenta na areia e cuja

igreja de Mont Serrat aparece no alto, mas não é para ela que se dirigem 
esses braços cheios de tatuagens. É para o mar, esse mar de onde virá 
Iemanjá, a dona daquelas vidas. Hoje é dia dela brincar na areia, dela 
festejar a suas bodas com os marítimos, dela receber os presentes que 
os noivos rudes lhe trazem, de receber as saudações daquelas que em 
breve serão suas sacerdotisas. (AMADO, 2012, p. 79)

Outro ponto detectado no romance, segundo Vaughan (1997), é a atitude e 

o sentimentalismo religioso ou filosófico, pois as personagens masculinas acre-

ditam que para receberem as bênçãos de Iemanjá é necessário fazer-lhe oferen-

das a fim de terem sorte no mar e receberem de volta os seus favores. Porém 

Iemanjá não

vem assim, com simples cânticos. É preciso que a vão buscar, que levem 
os presentes. (...) Rosa Palmeirão leva uma almofada cara, para nela Ie-
manjá deitar a sua cabeça. (...) As mulheres sacodem os presentes, reci-
tam os pedidos (...) e ficam com os olhos longos vendo se eles afundam. 
Porque se eles boiarem é que Iemanjá não aceitou o presente e então a 
desgraça pesará sobre aquela casa. (AMADO, 2012, p. 80)

A prática desses rituais de oferendar presentes a essa deusa das águas 

salgadas evidencia a proximidade relacional entre ela e os homens do cais que, 

segundo Vaughan (1997), significa uma comunhão entre eles e o mar que acolhe 

sentimentos e emoções, criando uma união espiritual, de crença e de fé entre to-

dos os que optam livremente, ou por espontânea vontade, ou por seus destinos 

juntarem suas vidas. 

Enquanto Iemanjá é vista pelos homens do cais do enredo de Mar Morto 

como uma mulher, mãe, esposa/amante e uma deusa detentora de seus des-

tinos, já as personagens femininas desse romance a veem, segundo Vaughan 

(1997), como uma inimiga, mas também, com aceitação paciente, renúncia e 
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conformação, pois o fato de ver o mar como um grande inimigo para Lívia se 

torna bem evidente. Ela que é uma mulher da cidade alta (Salvador-BA), casada 

com um homem do cais da Bahia, nunca aceitou o destino imposto a esses ho-

mens: juntar-se um dia ao mar. Assim,

Lívia pensa com raiva em Iemanjá. Ela é a mãe d’água, é a dona do mar, 
e por isso, todos os homens que vivem em cima das ondas a temem e a 
amam. Ela castiga. Ela nunca se mostra aos homens a não ser quando 
eles morrem no mar. Os que morrem na tempestade são seus preferidos. 
(...) Lívia pensa nela com raiva (AMADO, 2012, p. 21)

Notamos que Iemanjá – a dona Inaê – é vista pelas mulheres do cais como 

uma mulher má (inimiga), ao contrário da visão que os marinheiros têm dela. 

Azevedo (2006) afirma que essa mãe-d’água compõe, juntamente, com outras 

orixás femininas o grupo das Grandes Mães, celebrado na sociedade Gèlèdè1, 

por isso ela é uma detentora da dualidade, pois na tradição iorubana não existe 

diferenças entre o bem e o mal, portanto, Ìyàmi (Iemanjá) não pode ser conside-

rada boa ou má, porque o candomblé não nega essa dualidade, pelo contrário, a 

bipolaridade é assumida, segundo teorias de Azevedo (2006). 

Ainda segundo Azevedo (2006), não existe o bem e o mal. Existem forças 

e energias, que podem ser manipuladas negativamente ou positivamente para a 

construção ou a destruição. Nesse sentido, (des)providas desse dualismo bem 

ou mal, as divindades da diáspora afro-brasileira possuem caráter ambivalente, 

pois são ao mesmo tempo perigosas e benfazejas, temíveis e protetoras. 

Talvez seja por isso que Verger (2018) afirma que se fala na Bahia na exis-

tência de sete Iemanjás, cada uma com suas próprias características, apesar 

de ele mencionar que Lydia Cabrera (1954; 1974) salienta em seus estudos a 

existência apenas de uma Senhora das águas, que chega por sete caminhos 

distintos.

1  A sociedade Gèlèdè, integrada por homens e mulheres, cultua as Ìyá-àgbá, também 
chamadas Ìyámi, que simbolizam aspectos coletivos do poder ancestral feminino (RIBEIRO, 
1996, p. 120).
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Yemaya Awoyó, a maior e a mais velha de todas. É aquela que usa os 
trajes mais ricos e se proteje com sete anáguas para fazer a guerra e 
defender seus filhos. Ela vive distante no mar e repousa na lagoa. (...) 
Yemaya Ogunte, é azul-clara e vive nos arrecifes próximos da praia. (...) 
ela é a mulher de Ogum, (...) é a amazona terrível, (...). Ela é severa, ran-
corosa e violenta; (...) Yemaya Maylewo ou Maleleo, vive no mato, num 
lago ou numa fonte inesgotáveis, graças à sua presença. (...) Yemaya 
Asaba, cujo olhar é insustentável. É muito altiva e escuta apenas viran-
do-se de costas (...); é perigosa e voluntariosa. (...) Yemaya Konla ou 
Akura, vive na espuma da ressaca da maré, envolta numa vestimenta de 
algas e lodo. Yemaya Apara, vive na água doce, na confluência de dois 
rios, onde se encontra com sua irmã Oxum. (...) Yemaya Asesu, mensa-
geira de Olokum (...) é muito séria, (...). (CABRERA, 1954, p. 36; 1974, p. 
28 apud VERGER, 2018, p. 198)

Essa concepção do mal está presente em sociedades arcaicas ou primi-

tivas, denominadas de tradições grega e judaico-cristã que, segundo Lauriola 

(2005 apud BATISTA; OLIVEIRA; GROKORRISKI, 2017), perpassam e modelam 

o imaginário popular da civilização ocidental moderna, apesar de suas distinções 

e diferenças. Segundo Marcos Paulo do Nascimento Silva (2004), o mal já rece-

beu inúmeras personificações e, por isso, talvez a mais comum tenha sido a ins-

tituída pela tradição judaico-cristã na figura do diabo. Apesar de essas duas cul-

turas religiosas, e as sociedades que elas influenciaram, tenham proporcionado 

diversas formas físicas de personificação do mal; assim como o nome designado.

Dessa maneira, ousamos dizer que no Livro dos Espíritos (1857), uma das 

obras básicas da codificação da doutrina espírita, Allan Kardec2, ao indagar os 

Espíritos Reveladores sobre como diferenciar o bem do mal, obteve a seguinte 

resposta: “O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus; o mal, tudo o que lhe é 

contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o 

mal é infringi-la” (KARDEC, 2013, p. 300). 

Retomando os estudos da pesquisadora Azevedo (2006), entendemos que 

a Grande Mãe da diáspora afro-brasileira, Iemanjá, juntamente com a Grande 

Mãe da ancestralidade africana, Ìyámi, “nos faz refletir sobre os opostos e romper 

2  [Pseudônimo de Hipolyte Léon Denizard Rivail (1804 – 1869)] respeitável Codificador 
da sapientíssima Doutrina prometida pelo Cristo como outro Consolador para os seus fiéis se-
guidores, de então e do futuro. (LIMA, 2004, p. 187)
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com a visão maniqueísta de bem e mal” (AZEVEDO, 2006, p. 67), isto é, com 

essa maneira simplista de ver o mundo dividido em dois: o bem e o mal. 

Dessa forma, entendemos e compreendemos, segundo as teorias de Aze-

vedo (2006), que o candomblé não propõe dicotomia, pelo contrário, nos faz re-

fletir que o mal faz parte de nosso ser e exige análise de nossa responsabilidade. 

Nesse sentido, Silva (2004) menciona que para alguns psiquiatras o mal advém 

de anomalias e de desequilíbrios. Contudo, “para Sigmund Freud, o mal não se-

ria proveniente de uma penalidade divina devido a alguma desobediência. Nada 

de transcendental” (SILVA, 2004, p. 11).

Dessa maneira, retomamos à análise da obra Mar Morto, por meio da pes-

quisadora Vaughan (1997), que enfatiza que Lívia mesmo consolada por Maria 

Clara1 no final do romance pela morte de Guma após salvar dois marinheiros no 

mar, continua inconformada e, assim, pensa:

Mas Maria Clara nasceu no mar, viveu sempre ali. Para ela aquilo é uma 
lei fatal: um dia o homem fica no mar, morre com o saveiro que vira. E a 
mulher procura seu corpo e espera que o filho cresça para vê-lo morrer 
também. Lívia, porém, não nasceu no cais. Ela veio da cidade, veio de 
outro destino. A estrada larga do mar não era a sua estrada. Ela a tomou 
por amor. Por isso não se conforma. Ela não aceita essa lei como uma 
fatalidade, como a aceita Maria Clara. Ela lutou, ela ia vencer. Ia vencer... 
(AMADO, 2012, pp. 247 - 248)

Assim, para Vaughan (1997), outra personagem feminina que vê o mar 

personificado em uma mulher inimiga, má, terrível, vingativa e traiçoeira é a pro-

fessora Dulce, uma idealista, que viu muitos de seus alunos serem tragados pela 

força do mar. Ela que tanto almejava que seus estudantes desbravassem e mu-

dassem os seus destinos para irem à faculdade estudar e trazer melhorias para 

a vida dos marinheiros por meio de invenções, conquistas e descobertas. En-

tretanto, esse seu desejo ficou apenas na esperança de que acontecesse um 

milagre, porque “os meninos que saíam da escola nunca tinham nenhum desses 

pensamentos ..., [pois] o destino deles já estava traçado” (AMADO, 2012, p. 44).

1  [Companheira de] Mestre Manuel – um marinheiro que mais conhecia aqueles mares. 
(AMADO, 2012, p. 12) Sempre aparecem juntos simbolizando a felicidade conjugal cheia de 
lirismo e sensualidade. Ela compreendia que o destino deles era o mar.
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O mar estava diante dela e já tragara muitos alunos seus, e tragara, 
também, seus sonhos de moça. O mar é belo e é terrível. O mar é livre, 
dizem, e livres são os que vivem nele. Mas Dulce bem sabia que não era 
assim, que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças não 
eram livres, estavam acorrentados ao mar, estavam presos como escra-
vos e Dulce não sabia onde estavam as cadeias que os prendiam, onde 
estavam os grilhões dessa escravidão. (AMADO, 2012, p. 44)

Realmente, segundo Vaughan (1997), o mar é visto como um grande                 

inimigo personificado em mulher má, até mesmo pelas mulheres que nasceram 

e viveram com seus homens marítimos, pois elas os esperam com os corações 

aflitos e apreensivos, sabendo que um dia eles podem não retornar e, assim, elas 

e seus filhos ficarão sem amparo. 

Até mesmo Maria Clara, segundo o narrador onisciente, que, muitas vezes, 

canta alegremente no saveiro de Mestre Manuel: “corre, corre, meu saveiro, / 

corre, corre com o vento” (AMADO, 2012, p. 158), sente medo de que um dia seu 

companheiro também se afogue no mar. Essa cena é percebida quando Lívia e 

Maria Clara escutam uma voz cantando: “é doce morrer no mar” (AMADO, 2012, 

p. 20), pois as fazem lembrar do falecimento do marido da personagem Judith. 

Fato que comprova que o dia de perda de todas as mulheres do cais baiano che-

gará.

Outro aspecto destacado pela pesquisadora Vaughan (1997), está no fato 

de as mulheres do cais verem o mar com grande resignação diante do sofrimento 

que sentem com a notícia da morte de seus homens. Ilustramos essa passagem 

quando a personagem Judith – mulata e grávida, cuja “barriga já se estende de-

formando o vestido de chita” (AMADO, 2012, p. 17), recebe a notícia da morte 

de seu marido e seu filho que, ao ser consolada pelas outras mulheres do cais, 

enquanto aguarda os corpos chegarem: “Judith soluça no quarto. É destino de to-

das elas. Os homens da beira do cais só têm uma estrada na sua vida: a estrada 

do mar. Por ela entram, que seu destino é esse. O mar é o dono de todos eles” 

(AMADO, 2012, p. 19). 

Nesse sentido, Vaughan (1997) reitera que até Lívia se conforma com o 

destino dos homens do cais, mesmo não mudando a ideia de que o mar é para 
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ela um inimigo feroz. Assim, “ela vai erecta e pensa que na outra viagem trará seu 

filho, o destino dele é o mar” (AMADO, 2012, p. 258). Porém, entendemos que 

Lívia não se conformou, e compreendeu a grandeza e a importância da energia 

feminina existente dentro dela, emanada pelas divindades africanas portadoras 

dos polos positivos e negativos.

Assim, ao avistar Lívia conduzindo o saveiro, segundo o narrador oniscien-

te, o velho Francisco gritou e todas as pessoas do cais: “(...) Olharam e viram. 

Dona Dulce olhou também da janela da escola. Viu uma mulher forte que lutava” 

(AMADO, 2012, p. 258). De acordo com o narrador onisciente, o que a perso-

nagem idealista – a professora Dulce – tanto almejava estava se realizando. Ou 

seja, o “milagre” que tanto esperava era ver aquele povo do cais combatendo o 

determinismo em busca de condições melhores para se viver.  

Segundo Vaughan (1997), essa visão para a professora Dulce é o “milagre” 

acontecendo. Uma mulher forte enfrentando a “crueldade do mar”, metaforizada 

nos paradigmas impostos pela sociedade machista. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos que existem muitos mitos e histórias sobre a orixá Ieman-

já e que ela originou de terras africanas. Local em que ela é detentora de todos 

os poderes e domínios de todas as águas doces, que lhe conferem o título de 

senhora da fertilidade feminina, da maternidade e da criação do mundo. Haja 

vista que seu nome originou de Yemoja que significa na África: “mãe-dos-filhos-

-peixes” (VALLADO, 2002), uma expressão que associa o seu poder de criação 

e geração à pesca de peixes dos rios. 

Dessa maneira, ela é uma Deusa renovadora da vida. Fato que pode ter 

feito as esposas dos saveireiros a verem com resignação e conformação diante 

dos momentos de sofrimento e perda de seus entes queridos. Mas outras não 

mudam a ideia de que Iemanjá personificada no mar é uma inimiga feroz, ou 

seja, um ser “cruel” que pode ser metáfora para os obstáculos que a sociedade 

machista impõe. 
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Essas outras companheiras dos marinheiros que a veem como adversária 

simplesmente compreendem a verdadeira energia dessa Grande Deusa emana-

da de seus interiores e vão à batalha, a exemplo da personagem Lívia que se 

“transformou” em uma mulher forte e desbravadora assumindo um posto normal-

mente atribuído a indivíduos do sexo masculino. Nesse sentido, ela é um modelo 

arquetípico feminino que enfrenta essas “sombras invisíveis”, abrindo as portas 

para as mulheres lutarem dignamente na sociedade para serem vistas como pes-

soas inteligentes e dignas de conquistarem o seu espaço na comunidade em que 

vivem, na política, na educação, no bairro, na cidade, no estado, no país e no 

mundo em que habitam. 
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INTRODUÇÃO

A alimentação é uma necessidade primária dos indivíduos. A construção  

de regimes alimentares perpassa diferentes significações que englobam um 

movimento politico-ideológico de representação religiosa, artística e moral que 

evidencia costumes, usos e tradições de uma cultura. Dessa forma, faz-se ne-

cessário caracterizar uma breve construção histórico-temporal da alimentação 

brasileira.

 É importante ressaltar que a alimentação brasileira construiu-se mediante 

aos aspectos culturais e simbólicos das distintas classes sociais. Segundo Car-

valho e Luz (2011) comer é a ação concreta da incorporação tanto de alimentos 

como de seus significados, permeada por trocas simbólicas, que consolida a po-

sição de um agente social em suas relações cotidianas.

A partir do século XX, estabeleceu-se uma nova composição social marca-

da pelo aprofundamento da técnica, posteriormente, a industrialização alterou, 

significativamente, os modos de produção, distribuição e as relações sociais de 

trabalho em todos os níveis espaciais. A alimentação da sociedade contempo-

rânea formou-se a partir de um sistema agroalimentar que caracterizou interna-

cionalização do capital, chegando ao estágio de ditar dietas alimentares para 

amplos estratos da população urbana.  

 Conforme Fonseca et al. (2011, p. 3854) “o conceito de modernidade                   

alimentar sintetiza os impactos que a alimentação tem sofrido em função das 

transformações sociais, econômicas e culturais na sociedade atual”. Os aspectos 

centrais dessa construção referem-se ao par antagônico de estruturação-deses-

truturação da alimentação, em que fenômenos mundiais como a industrialização, 

urbanização e a Guerra transformaram o estilo de vida em novos padrões de 

consumo. 

 No Brasil, a alimentação sofreu influência de vários regimes alimentares 

de diferentes etnias, principalmente a portuguesa, a indígena e a africana. Para 
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compreender os condicionantes históricos de sua alimentação faz-se necessário 

contextualizar, primeiramente, a influência de cada uma das três matrizes étni-

cas. 

REFERÊNCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

 Este artigo se propõe a realizar uma análise histórica da alimentação no 

Brasil, entre meados do século XVI e o início do século XX. Ao longo desse eixo 

longitudinal investigado, como critérios metodológicos de análise foram estabele-

cidos três matrizes étnicas principais no decorrer do recorte temporal, correspon-

dentes a contextos específicos da trajetória histórica no Brasil: colônia, império e 

república. 

 A partir de uma exaustiva revisão bibliográfica, procurou-se identificar e 

analisar, nessas três étnicas, as distintas modalidades e os principais resultados 

da construção de uma identidade e/ou um regime alimentar. Ressalta-se a re-

lação com que as conjunturas histórico-sociais e econômicas vivenciadas pela 

sociedade brasileira, foram definidas de forma intencional, na tentativa de evi-

denciar como as diferentes classes sociais modificaram os hábitos alimentares 

brasileiros ao longo do tempo.

De acordo com estudos de revisão da literatura, a presente pesquisa fun-

damentou-se em Cascudo (2011) “História da Alimentação no Brasil”, refletindo 

as dinâmicas sócio-espaciais que influenciaram o atual regime alimentar. Dessa 

forma, foram utilizados clássicos e contemporâneos para enriquecer a propos-

ta temática, destacando: Lery (1945), Abreu (1956), Prado Jr. (1972), Soares 

de Sousa (1974), Rodrigues (1978), Castro (1980), Andrade (1995), Carvalho 

(1996), Freyre (1998), Ramalho e Saunders (2000), Vasconcelos (2001) e Car-

neiro (2003). 

No pós-Guerra, essa área específica de conhecimento científico ganhou 

bastante ênfase, sobretudo a partir dos estímulos técnico-financeiros e materiais 

propiciados por organizações internacionais como a Organização Mundial de 
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Saúde (OMS), a Food and Agriculture Organization (FAO), o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), entre outras, que foram utilizadas como fonte 

secundária na presente pesquisa. 

A partir dessa análise, podem ser construídos conhecimentos não só no 

âmbito do saber histórico, mas que tragam contribuições da história às práticas 

marcadamente multidisciplinares, quais sejam: Antropologia, Economia, Geogra-

fia, Medicina, Nutrição, Sociologia, entre outras. Assim sendo, a revisão biblio-

gráfica utilizada pode servir, também, como elemento de estudo e reflexão para 

as políticas públicas de alimentação, em seus diferentes objetivos de análise. 

Posteriormente, foi realizada uma análise crítica da qualidade dos estudos, 

visando à extração e à síntese dos dados obtidos. Dessa forma, os principais 

conceitos e hipóteses foram tabulados buscando evidenciar as características 

marcantes presentes no regime alimentar brasileiro. Por fim, os dados coletados 

foram sistematizados num relatório final.  

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIME ALIMENTAR 
BRASILEIRO

 Cascudo (2011) analisou os relatos históricos de Pero Vaz de Caminha, 

Jean de Lery, André Thevet e Hans Staden acerca dos hábitos alimentares cons-

truídos no Brasil. Primeiramente, será analisada a influência dos indígenas na 

alimentação brasileira. Conforme Cascudo (2011) os indígenas se impressiona-

ram com a alimentação europeia, e, curiosamente, comeram muito mais do que 

presentearam ou permutaram com os portugueses. 

O regime alimentar indígena compreendia de alguns animais, frutos, tu-

bérculos (batatas, cará e mandioca), grãos (feijões e favas) e palmeiras. Para 

Cascudo (2011, p. 82) “os portugueses em Porto Seguro, na relação de Pero Vaz 

de Caminha colheram das palmeiras alinhadas a caram da praya1, cocos, folhas 

1  Linguagem formal portuguesa presente na carta de Pero Vaz de Caminha em 1500. Ca-
ram da praya significa a caminho da praia, quando os portugueses descobriram novas terras 
no continente americano. Disponível em: <http://www.culturabrasil.org/zip/carta.pdf> Acessa-
do em 11 de julho de 2020.
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tenras, gomo de folhear, brotos”. Entretanto, para Cascudo (2011) palmitos, em 

seu sentido strictu sensu, não fazia parte da alimentação indígena. 

A carne de alguns animais fazia parte do cardápio indígena. De acordo com 

Lery (1945) a carne do tapiruçu (antas) tem quase o mesmo gosto da carne bovi-

na, os indígenas a preparavam moqueando-a1 Esse tipo de preparo coincide com 

as grelhas europeias e distanciou das tradições iniciais indígenas a qual as car-

nes eram queimadas em contato direto com o braseiro. Assim sendo, os indíge-

nas transformaram sua alimentação a partir da influência europeia. Assim como, 

muitas vezes, a influência europeia transformava o regime alimentar indígena, os 

portugueses transformavam seus hábitos alimentares no Brasil. Conforme Cas-

cudo (2011, p.90) “afirmavam, unânimes, ser aquela raiz o alimento regular, obri-

gatório e indispensável aos nativos e europeus recém-vindo.” No trecho, a raiz 

retratada como indispensável para alimentação de portugueses e indígenas era 

a mandioca.  

De diferentes formas, a mandioca consolidou-se no regime alimentar                   

brasileiro desde o século XVI. Dessa forma, destacava a sua farinha e os beijus. 

O primeiro era conduto essencial e principal, acompanhando diversas comidas e 

o segundo, era a matéria prima de bebidas. Abreu (1956, p.86) afirmou sua im-

portância, “essa farinha é um excelente mantimento, e tal que se lhe pode atribuir 

meritamente o segundo lugar depois do trigo, com exceder a todos os demais 

mantimentos, de que se aproveita a mundo”.       

Mesmo no século XVI, a mandioca foi exportada por europeus, principal-

mente pelos portugueses e espanhóis, para outros países da América Latina.               

A economia baseada na agricultura buscava repor por meio do alimento as os-

cilações do mercantilismo. Portanto, além de suprir em suas propriedades ener-

géticas o regime alimentar que se formava no Brasil, também, consolidava a 

1  Lery (1945, p.82) “os ameríndios enterram profundamente no chão, quatro forquilhas 
de pau, enquadradas à distância de três pés e a altura de dois pés e meio; sobre elas assen-
tam varas com uma polegada ou dois dedos de distância uma da outra, formando uma grelha 
de madeira e que chamam boucan. Têm-no todos em suas casas e nele colocam a carne cor-
tada em pedações, acendendo um fogo lento por baixo, com lenha seca que não faça muita 
fumaça, voltando à carne e revirando de quarto em quarto de hora até que esteja bem assada”.
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economia exportadora portuguesa. 

 Com o passar do tempo, os indígenas aprimoravam suas técnicas de plan-

tio e preparo de alimentos em consonância as influências europeias. No século 

XVII, até os dias atuais, segundo Cascudo (2011, p.103) “o pirão é sinônimo da 

própria alimentação brasileira”. O alimento de consistência cremosa constituído 

de farinha, caldo de galinha ou de peixe, e também, com açúcar, se aplicava para 

mantimento de enfermos e para a vitalidade das crianças indígenas.  

Na alimentação que se consolidava no Brasil do século XVII destacava-se 

o milho como fonte secundária do cardápio indígena. Conforme Abreu (1956) o 

milho encontrava-se em terceiro lugar na escala de mantimentos e o arroz em 

segundo, comendo-o assado, cozido e em farinha. Segundo Cascudo (2011) os 

indígenas gostavam do milho, mas era aproveitado como um “passatempo mas-

tigador” em que se roíam as espigas assadas. Todavia, nunca chegou a constituir 

um alimento ou refeição.

Os aproveitadores do milho território nacional foram os portugueses (bo-

los, canjicas e pudins) e os africanos (papas, angus e mungunzás). Em 1618, 

do milho se faziam bolos, havendo ovos, farinha, leite e açúcar com a investida 

da mulher portuguesa no preparo das mais diversas iguarias. Posteriormente, 

o milho seria aproveitado por diversos lavradores de terras menos ferazes, que 

cultivavam os principais mantimentos até o século XVII, quais sejam: milho, arroz 

e a mandioca.  

Cabe salientar mais um alimento de destaque pertencente ao cardápio                

indígena que se consolidou no regime alimentar contemporâneo brasileiro, a ba-

nana. Antes de 1570, segundo Pero de Magalhães Gandavo já se identificava a 

banana como fruta de grande recurso energético. Destarte, a banana foi encon-

trada no Brasil pelos povos indígenas, depois, sua segunda espécie foi identifica-

da vinda de São Tomé. 

As frutas eram comidas, e não espremidas, exceto quando era para a fi-

nalidade de produzir líquidos doces. Dessa forma, beber o suco foi uma prática 
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produzida com os europeus utilizando o açúcar dos moinhos ou até mesmo, o 

mel. Os indígenas aprovaram as frutas dos portugueses para semeá-las, como a 

banana.  

Segundo Cascudo (2011) o tempero indígena descrito por Staden e Lery 

eram basicamente de duas espécies de pimenta e sal, o último que retiravam da 

água do mar retendo em valos ou queimando e fervendo uma terra salitrosa. Os 

indígenas não salgavam o peixe e a carne antes de pô-las na boca. Assim sendo, 

faziam um compilado de pimentas e sal em um pilão, e ingeriam posteriormente 

essa mistura denominada ionquet.       

Outro tempero utilizado pelos indígenas na época colonial era o nhambi, 

conhecido atualmente como coentro. O consumo da folha de coentro cru objeti-

vava perfumar o alimento que seria consumido. Para Cascudo (2011) o coentro 

foi aproveitado na mão da maestra portuguesa, de quem as cunhãs1 se fizeram 

discípulas. As cunhãs realizavam o trabalho doméstico, bem como, construíam 

ferramentas e utensílios para o cotidiano dos portugueses. 

Com desvalorização das atividades domésticas indígenas e a rotina                        

incessante de tarefas sistemáticas no engenho fizeram com que os portugueses 

substituíssem a mão de obra escrava indígena pelos africanos. Desse modo, os 

escravos africanos iniciaram o trabalho de limpeza das casas, alimentação, cons-

trução e a fabricação de utensílios domésticos.

Urge compreender que o regime alimentar indígena que se transformava 

com as influências europeias no século XVI e XVII, carecia de uma maior obten-

ção diária de nutrientes. Entretanto, os indígenas dispunham de recursos natu-

rais abundantes e adaptava-se no que tange o conjunto de técnicas necessárias 

1  De acordo com Lopes (2009) a primeira cozinheira que os portugueses encontraram 
foram as cunhãs na ausência das mulheres portuguesas. As cunhãs faziam seus utensílios 
domésticos, e ainda, eram levadas para a cama, onde na maioria das vezes, eram estupradas 
pelos europeus. Durante o século XVI, as cunhãs aprenderam novas técnicas de preparo, 
como faziam a carne de gado trazida de Portugal, peixes, crustáceos e moluscos, entre outros, 
assados embrulhavam em folhas. Com todos estes ingredientes nasce a cozinha brasileira, 
do assado, do sal que o português não dispensava, nos molhos de pimentas da terra. A carne 
mal-passada era especialidade e legitimamente indígena que a cunhã preparava para o pala-
dar europeu, e no Brasil, o “roast-beef” é um prato local, e não inglês.
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para o preparo das suas refeições. Assim sendo, pode-se observar a herança 

indígena no regime alimentar brasileiro contemporâneo, tanto no alimento como 

em seu preparo.  

Nos séculos XVII e XVIII, alguns acontecimentos históricos destacaram-se 
no período denominado por Prado Jr. (1972) como expansão da colonização, que 
são eles: os acordos territoriais entre Portugal e Espanha, o domínio holandês, a 
investida para as minas, doação de sesmarias, guerras internas, as campanhas 
e expedições, o avanço incessante nas áreas do plantio tradicional, a ocupação 

do interior nordestino e da Amazônia pelos indígenas. 

O cenário de rápido crescimento populacional durante os séculos XVII e 

XVIII estabeleceu a extensão da colonização por intermédio da mão de obra es-

crava e africana. As populações africanas serviam de forma exploratória, vitalícia 

e não remunerada nas mais diversas atividades econômicas da colônia, sendo 

elas: engenhos de açúcar, lavouras e mineração. Os africanos que chegaram ao 

Brasil possuíam em sua herança conhecimento em distintas atividades econômi-

cas, destacando sua habilidade na arte, caça e irrigação.

Os africanos contribuíram para formar o regime alimentar brasileiro.                       

Segundo Abreu (1956) os mantimentos que sustentavam os europeus, índios e 

escravos são diversos, mas três são essenciais na consolidação do regime ali-

mentar brasileiro, que eram: a mandioca, o arroz e o milho. Com as expedições 

vindas da África, os europeus trouxeram outros alimentos como o inhame, a ca-

na-de-açúcar, óleo da palma e o azeite de dendê, além de uma segunda espécie 

de banana não cultivada no Brasil pelos indígenas.   

Conforme Cascudo (2011) dentre o cardápio alimentar dos escravos                      

africanos, eles preparavam a carne de caça, manteiga, farinha e vinho de milho. 

Como o africano não cultivava hortaliças, não tinham o costume de saborear en-

sopados e guisados. As papas eram indispensáveis, assim confeccionadas com 

a fécula e o milho. Dentre os doces, apesar das poucas receitas desenvolvidas, 

eram apreciados preparos açucarados de coco, farinha de milho, arroz e inha-

me.  
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O principal ciclo econômico até o século XIX era a monocultura da cana de 

açúcar. A cana de açúcar era um produto de grande valor comercial, que explora-

va os escravos africanos e a o território brasileiro. Conforme Prado Jr. (1972) os 

portugueses forneciam para Sicília, as ilhas do Atlântico (Madeira e Cabo Verde) 

e para o Oriente de onde chegava por intermédio dos árabes. Portanto, o clima 

quente e úmido favoreceu o plantio por toda a costa brasileira e, consolidou esse 

ciclo econômico durante o Império da Coroa Portuguesa. 

Para Carneiro (2003) os principais luxos alimentares da época moderna 

eram o açúcar, o café, o chá e o chocolate nos períodos iniciais da sua difusão 

pelo Europa. O gênero alimentício cuja ampliação de seu consumo mais influiu 

na alteração dos hábitos alimentares da sociedade contemporânea brasileira foi 

o açúcar. Desde a colonização, a açúcar foi a mais significante das alterações ali-

mentares cujos condicionantes determinaram profundas transformações sociais 

e econômicas.    

Todavia, as medidas de incentivo orientado por Mauricio de Nassau fizeram 

com que os senhores de engenho também cultivassem hortaliças. Dessa forma, 

aos poucos, os plantios diversificados supriram a carência de mantimentos que 

não eram encontrados no Brasil. Por conseguinte, consolidou o consumo de ou-

tros plantios, como de hortaliças no regime alimentar brasileiro até os dias atuais. 

A alimentação dos escravos era garantida e fundamental pelos portugue-

ses desde a posessão nefasta dos portugueses na África. Dessa forma, o co-

mércio escravagista previa-se a necessidade de alimentar o escravo antes que 

fosse vendido, do embarcar ao seu destino no Brasil. Conforme Cascudo (2011) 

a refeição consistia, durante a viagem, em feijão, farinha de milho, mandioca, e 

às vezes, de peixe salgado. Dessa forma, a vantagem era acomodar o escravo 

com a dieta regular brasileira.

De acordo com Carvalho (1996) o estado de saúde dos africanos na                    

travessia dependia das condições ambientais dos navios, quais sejam: espaça-

mento, acomodação da escravaria, qualidade e quantidade de água e alimentos. 

Após a travessia oceânica, os africanos recém-chegados geralmente estavam 



109

TERRITÓRIOS, IDENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSIDADES

em condições de miséria, necessitando de uma boa alimentação e de tratamento 

médico que atendesse àquelas enfermidades decorrentes de viagens marítimas, 

principalmente da falta de vitamina C. 

Salienta-se que as frutas no período colonial possuiam sua relevância por 

serem elementos farmacêuticos e revigorantes de doenças. Conforme Cascudo 

(2011, p.764) “as (frutas) cítricas foram as primeiras, especialmente as laranjas, 

que interromperam o desprezo medieval, a contar do século XIV”.

De acordo com Vasconcelos e Santos (2007) o trabalho excessivo e os              

castigos corporais em excesso transformaram os escravos em vítimas de opila-

ções, úlceras crônicas e todas as moléstias que são ocasionadas por uma ali-

mentação insuficiente. A falta de alimentação exercida pelos senhores do enge-

nho contrastam com os autores Castro (1980) e Freyre (1998). 

A riqueza cultural da matriz africana desfrutava de um cardápio variado, 

constituído de arroz, feijão, tubérculos e o pirão. Entretanto, a dieta regular dos 

escravos era complementada com o consumo de peixes e carnes, que estavam 

estritamente relacionadas com a atividade econômica que exerciam. Assim sen-

do, os escravos que cuidavam das fazendas de gado alimentavam-se mais de 

proteinas animais do que aqueles pertencentes ao engenho de cana de açúcar, 

por exemplo.

Dentre a diversidades de alimentos, outros pratos eram comuns na alimen-

tação dos escravos como o mufete, a kibeba e o funji 1. Conforme Cascudo (2011, 

p.203) “o negro angolês, nas províncias meridionais e centrais, denominara fubá 

à farinha de milho, nome da farinha em quimbundo”. As diversas nomenclaturas 

para os alimentos que constituíram o regime alimentar brasileiro possuem raízes 

africanas, como o fubá.

Salienta-se que, Cascudo (2011) publicou sua primeira versão de “História 

da Alimentação do Brasil” em 1967. Faz-se necessário considerar o panorama 

1  Conforme Lopes (2009) o mufete é o peixe inteiro (inclusive com as vísceras) assado 
nas brasas. O kibeba é um petisco feito com mandioca, cebola e temperos; e o funji é um pirão 
espesso constituido de fubá cozido em água fervente que recebia carne guisada ou peixe.
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histórico-cultural que a obra foi escrita, podendo-se notar o uso de expressões 

coloquiais, palavras incomuns para o cotidiano brasileiro e o cenário intolerante 

contra negros e mulheres. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir da observação de Cascudo (2011) dois hábitos alimentares dos 

escravos estão enraizados na atualidade, quais sejam: comer no trabalho e as 

superstições alimentares. Atualmente, alimentar-se no trabalho reflete o ritmo de 

aceleração das pessoas, os longos deslocamentos entre casa-trabalho e o pe-

ríodo curto destinado às refeições pelas empresas. Por conseguinte, tais fatores 

impossibilitam todas as refeições serem realizados nos domicílios.

Conforme Bezerra e Sichieri (2010) 35,1% da população brasileira realizam 

suas refeições fora do domicílio. De acordo com o IBGE (2011) indicam que esse 

valor atingiu 40% da população. Dessa forma, a faixa etária que mais consome 

alimentos fora de casa é jovem entre 20 a 40 anos de idade, redidentes de cen-

tros urbanos e predominantemente, do sexo masculino. Dentre os resultados da 

pequisa de Bezerra e Sichieri (2010) o grupo de alimentos mais citado dentre os 

consumidos fora do domicílio é o dos refrigerantes (12%) da realização de refei-

ções completas (11,5%).

Os hábitos alimentares são estabelecidos ao longo do tempo e tendem a 

refletir vários elementos associados aos padrões cultural, religioso, social e eco-

nômico passíveis de se modificarem sob as circunstâncias diversas. A escolha, o 

consumo e a proibição de certos tipos de alimentos são estabelecidos por diver-

sas regras sociais, com significados e importância fundamentados nos padrões 

da própria sociedade.  

Quanto às superstições alimentares, os escravos africanos realizavam o 

banquete ritual. Segundo Cascudo (2011, p. 825) “nenhum orixá pode existir sem 

as suas comidas privativas”. Dentre os alimentos que se difundiram no regime ali-

mentar brasileiro, podem-se destacar os seguintes: acarajé, mungunzá, quibebe 
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e vatapá. Para Da Silva (2014) esses alimentos originalmente eram usados como 

comidas de santo, ou seja, comidas que eram oferecidas às divindades religiosas 

cultuadas pelos negros.

Os animais africanos em suma maioria não integravam seu cardápio. Des-

se modo, alguns animais que pertencem ao regime alimentar brasileiro eram 

sacrificados nos rituais africanos, como a galinha. De acordo com Côrrea (2005) 

o alimento surge como fator mediador das relações entre o mundo dos homens e 

o sobrenatural. Complementa Correa (2005, p.71) que “para os seres sobrenatu-

rais o de maior valor é o sangue dos animais sacrificados nos rituais. A iniciação 

corresponde a um pacto estabelecido entre o homem e os orixás”.

Segundo Ramalho e Saunders (2000) o Brasil possui uma miscigenação 

racial e cultural importante para a construção de um panorama alimentar comple-

xo, permeado de superstições, tabus e hábitos de diferentes origens entrelaça-

dos em variantes regionais. Conforme Cascudo (2011, p. 755) “as superstições 

proibitivas ligadas aos alimentos tem em sua maioria no Brasil de origem portu-

guesa”. Dessa forma, as restrições alimentares significavam uma importância 

relativamente mínima para os indígenas e africanos. 

As superstições que vieram de Portugal são baseadas em contos popula-

res estabelecidos em séculos anteriores à colonização brasileira. Muitos desses 

contos foram influenciados pelas tradições culturais gregas e romanas. Assim 

sendo, os portugueses defendiam não misturar carnes, frutas e vegetais diferen-

tes numa mesma refeição. Por exemplo, não misturavam carne bovina, caprina 

e/ou suína.

Cascudo (2011, p.758) afirma que “as frutas, sendo de natureza úmida e 

fria ainda mais se alterariam, perturbando a digestão e equilíbrio dos humores, 

comidas quentes, podendo gerar enfermidades pela diferença de temperatura no 

organismo”. Os portugueses também criticavam os banhos e sonecas depois da 

refeição e até mesmo comer em excesso ou de pé. 



112

TERRITÓRIOS, IDENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSIDADES

Em suma, desrespeitar as tradições portuguesas durante as refeições                 

representavam castigos. Para Cascudo (2011) jamais se sentava nu, pois comer 

despido é ofender o anjo-da-guarda; comer com o chapéu na cabeça significa  

alimentar-se com o diabo; derramar vinho representava alegria e entornar o sal 

era azar, entre outros. No preparo da alimentação, as cozinheiras realizavam 

o sinal-da-cruz para afastar o diabo que acreditavam poder estragar sua comi-

da. 

Dentre as tradições, os portugueses realizavam três refeições ao dia em 

horários predeterminados. Pelo menos uma vez na semana, reuniam-se os fami-

liares da casa para almoçarem ou jantarem juntos. Quando iniciavam a refeição 

não se recebiam visitas, pois representava um momento de intimidade. As crian-

ças e os escravos também se serviam e comiam num canto do aposento. 

A comensalidade é a prática de comer junto, partilhando a comida e o              

momento. Conforme Carneiro (2003) a comensalidade ajuda a organizar as re-

gras da identidade e da hierarquia social (mulheres e crianças eram excluídas da 

mesa comum), servindo para tecer redes de relações e impondo limites sociais, 

políticos e religiosos. Ao longo do colonialismo, os portugueses encararam a ali-

mentação como um ato revestido de conteúdos simbólicos.

A herança portuguesa estava relacionada à higiene durante as refeições. 

Se hoje, possuimos o costume de lavarmos as mãos, antes e depois das refei-

ções, foi pela tradição luso-europeia. Dessa forma, os escravos carregavam jar-

ras, bacias e toalhas para limpar os colonos. Rodrigues (1978) atentou-se para 

a relação entre alimentação, saúde e doença no discurso popular das classifi-

cações alimentares, com os saberes da medicina antiga e humoral hipocrática, 

difundida pelos portugueses no Brasil.

O processo associativo português revela proibições curiosas para deter-

minados alimentos. Cascudo (2011) revela que nenhuma fruta ou vegetal que 

enrame em seu crescimento natural podia ser ingerido por quem padecesse, pois 

acreditavam que ao come-la, a doença podia se alastrar pelo corpo do doente. 

E assim, Daniel e Cravo (2005, p.66) complementam que “cabe ao caçador que 
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matou um urso a iguaria principal: o fígado do animal”.

Dentre tais condicionantes, os portugueses foram responsáveis pela dis-

tribuição de espécies de alimentos durante a época das Grandes Navegações. 

Por onde passavam, traziam sementes, raízes e caules de áreas longínquas. 

Destarte, no Oriente e na África, trouxeram suas identidades ao Brasil. O tráfico 

de escravos durante os séculos XVI à XVIII intensificou o intercâmbio de hortali-

ças e vegetais entre Brasil e a África. Assim sendo, trouxeram alimentos como o 

quiabo, a erva-doce e o inhame. 

Por conseguinte, também faziam proveito do açúcar da Ilha da Madeira, 

Açores e São Tomé. Desse modo, seria pelos portugueses que os indígenas e 

os africanos no Brasil conheceram o açúcar. Cascudo (2011) afirma que Portugal 

extraiu o açúcar de seus canaviais no final do século XV, substituindo o mel dos 

árabes que confeccionavam bolos de mel e o alfenim. Durante o século XVI o 

açúcar tornou-se cada vez mais abundante no Brasil, com os engenhos e a mão 

de obra dos escravos africanos. 

Conforme Madeira et. al (2008) os colonos e os navegadores portugueses 

trouxeram, além da cana-de-açúcar e a videira, outras frutas (limão, laranja, fi-

gos, romãs entre outras) e as hortaliças (alfaces, couves, repolhos, cenouras, 

entre outras).Os temperos utilizados pelas cozinheiras portuguesas eram tradi-

cionalmente compostos de alho, cebola, cominho, sal e vinagre. Por conseguinte, 

o pão e o vinho acompanhavam a maioria das refeições. 

Para Daniel e Cravo (2005) a Igreja Católica aconselhava a abstinência 

de carne, o jejum em datas festivas, incentivava seus adeptos a participarem do 

alimento cristão (pão e vinho) e, ainda, a gula era entendida como um dos peca-

dos capitais. Conforme Cascudo (2011) dentre os costumes da religião católica, 

sentar-se com treze pessoas à mesa de refeição não era bem aceito porque se 

acreditavam que o número era sinistro.  Assim sendo, o cristianismo consolidou 

por vezes as tradições e costumes da alimentação portuguesa no Brasil.
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Os padres jesuítas também ajudaram a consolidar o cardápio europeu no 

Brasil. Conforme a Carta Régia sobre os mantimentos dos Padres do Brazil1 

(1559) um alvará enviado por D. João III estabeleceu para cada missionário que 

trabalhava no Brasil quatro cestos de mandioca, um alqueire de arroz ou milho e, 

um cruzado em dinheiro. Os privilégios cedidos em 1557 pelo rei de Portugal aos 

missionários buscavam colonizar os indígenas segundo as tradições lusitanas. 

Para Osswald (2010, p.69) “os responsáveis das várias instituições jesuí-

tas em análise tinham, muitas vezes, de prover à alimentação, não apenas dos 

membros da comunidade, como duma série de outras pessoas”. Dessa forma, 

os jesuítas proviam a alimentação aos colaboradores da Coroa Portuguesa, seus 

convidados e membros de outras instituições pertencentes ou não à Companhia 

de Jesus, como os pobres e desfavorecidos. A prática portuguesa vigorou até 

o final do século XVIII, as principais refeições das casas da Companhia eram o 

jantar e a ceia, refeições servidas em duas mesas, uma para os jesuítas e outra 

destinada aos enfermos.

Dentre a influência da alimentação portuguesa destacam-se o mel, os 

chouriços e a diversidade de vinhos. De acordo com Cascudo (2011) as verdu-

ras e legumes eram transformados em caldos e sopas, os pães eram feitos com 

cereais, o azeite acompanhava a maioria dos pratos e o arroz foi introduzido na 

refeição, posteriormente.  A criação de animais pelos portugueses em seus dife-

rentes gêneros (bovinos, suínos, caprinos e galináceos) constituiu-se na diversi-

dade alimentar brasileira, uma vez que, os indígenas e os escravos africanos não 

utilizavam dessa prática.

Cabe destacar que os portugueses também possuíam base alimentar ve-

getal. Entretanto, Cascudo (2011, p. 244) afirma que “a disposição e variedade 

da horta lusitana no Brasil denunciavam, no mínimo, a preferencia se a carne de 

gado, porco, cabra, ovelha, caçam aves, mariscos, crustáceos, não constituísse 

1  <Carta Régia sobre os mantimentos dos Padres do Brazil, Lisboa, 14 de Setembro 
de 1559>, in Monumenta Brasiliae, ed. Serafim Leite, Roma, Monumenta Historica Societatis 
Iesu, vol. III, 1956, p. 126. 

58

58



115

TERRITÓRIOS, IDENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSIDADES

presença tão acentuada e frequente”. Contudo, a oferta de recursos no Brasil 

evidenciou um padrão alimentar genérico lusitano, imposto pelas circunstâncias 

locais aquisitivas.  

As influências de distintos povos europeus no cardápio alimentar da Coroa 

Portuguesa caracterizava a sucessão de transformações culturais distantes no 

tempo e espaço. Nessa perspectiva, o regime alimentar brasileiro é o resultado 

de confluências portuguesas, africanas e indígenas, e posteriormente, da 

diversidade cultural implantada pelos imigrantes (alemães, espanhóis, italianos, 

japoneses, entre outros. Assim sendo, as transformações alimentares ocorreram 

numa crescente denominada “melting pot2 ”.  

CONCLUSÃO

 No Brasil, desde as penetrações bandeirantes aos sertões, adotaram-se 

roçados de milho e feijão. Dessa forma, cresciam rapidamente e podiam ser 

transportados secos ou com sal, como a ração básica. Para Cascudo (2011) o 

binômio feijão e farinha estavam governados no cardápio brasileiro desde a pri-

meira metade do século XVII, em que o feijão com farinha é indígena e com a 

carne guisada e refogada era português. 

Os escravos africanos adotaram o modelo indígena e construíram a                        

feijoada, com o feijão preto, vegetais e a carne de alguns animais. Conforme 

Cascudo (2011) o prato mais gloriosamente nacional é um modelo acumulativo 

do cozido português com o feijão e carne seca, preparado com a técnica por-

tuguesa e recurso brasileiro.  Assim sendo, todos os cronistas e viajantes que 

descreveram o Brasil Colonial e Imperial registraram a importância do feijão em   

suas múltiplas misturas, quais sejam: coco, carnes, sal e farinha. 

2  Segundo Seyferth (2000, p.171-172) “Melting pot que, numa ampliação do conceito 
americano, implicava num caldeamento de raças ou etnias – literalmente, traduzido como 
“crisol de raças”. [...] Na perspectiva americana, tal processo integrativo incorporava naciona-
lidades europeias mas excluía as “raças” (negros, indígenas, asiáticos, etc.). Na apropriação 
brasileira, melting pot sugeria uma integração sociocultural, possível pela assimilação, mas 
também a miscigenação envolvendo as três raças formadoras da nação[...]”
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O feijão e o arroz continuam sendo o principal prato do cotidiano brasileiro. 

Todavia, IBGE (2000) o consumo de feijão caiu em 1987 de 120 gramas ao dia, 

para 87 gramas, em 1996. Segundo Carneiro (2003) a feijoada continua sendo 

símbolo de nossa dependência econômica estrutural e, assim o consumo de fei-

jão em média é de 16 kg por ano por habitante (no campo, dobra para 32 kg/ano/ 

habitante).  

Partindo dessa análise, podem-se questionar quais seriam as caracterís-
ticas das práticas alimentares no Brasil, cuja herança histórica tem uma marca 
híbrida das tradições europeias, africanas e indígenas, mas que não se furta das 
influências da cultura americana em um período mais recente. 

A desestruturação das práticas alimentares se faz visível no Brasil                                 
especialmente nos grandes centros urbanos. Além disso, chama-se atenção 
questões das classes populares que não estão excluídas deste processo. Por-
tanto, cabe em pesquisas futuras, contribuir para a caracterização do regime 
alimentar brasileiro no que tange a cultura de massificação e a influência das 
mídias na propagação de alimentos. 
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