


O MESSIANISMO 

~te livro representa um significativo 
avan~o no conhecimelito do messianismo, 
de um modo geral, e no seu estudo a 
partir de urna perspectiva sociológica, 
~specialmente. Até agora, os trabalhos 
sobre o tema restringiram-se a casos iso
lados, em diferentes épocas e lugares 
diversos, como se pode observar pelas 
próprias informa~6es aqui contidas. Neste 
estudo, visando-se a urna tipologia que 
contribua para urna explica~áo globál do 
fenómeno, é apresentado um amplo e 
preciso ensaio comparativo de suas vá
rias manifesta~óes, no Brasil e no mundo. 

O objetivo, assim como o aproveita
mento do material disponível, conduzi
ram a autora a ad~áo de um novo . e 
original angulo . qe abordagem dos movi
mentos messianicos. A classifica~ao nao 
foi elaborada tomando-se apenas as · mo
tiva~6es psicoculturais e o comporta
mento dos c~mparsas, embora tenha ·sido 
aproveitada com rara félicidade a riqueza 
dos resultados já obtidos neste nível de 
estudo. Aqui, o messianismo é enfocado 
enquanto fato participante das condi~óes 
esquturais e dinlmicas das sociedadés 
em que se tem manifestado, o que impos 
a prévia elabora~io de uma tipologia de 
tais sociedades, segundo as características 
que mais de perto interessam ao objetivo 
do trabalho. . 

A classifica~ao do fenómeno em foco, 
porém, nao consiste em sua mera repor
tagem a tipologia das sociedades conside
radas. Deriva da análise de seus · ele
mentos constitutivos e, notadamente, da 
reciprocidade de sua estrutura e dinamica 
com as de cada tipo de sociedade inclu
siva. Assim, a diferencia~áo das mani
festa~óes do messianismo nao vem de 
tomá-las apenas enquanto estado, mas 
também e principalmente enquanto movi
mento, lembrando um julgamento oral 
de Roger Bastide. 
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~ste trabalho é o produto de pesquisas e leituras que tem tido 
lugar desde 1948. o material coligido durante todo esse tempo nao 
foi integralmente apresentado, e muito menos integralmente explorado. 
Ainda há aspectos que nao f oram abordados, porque o problema que 
nos propusemos foi apenas um: dar urna ordena~áo, urna sistematiza
~ªº aos movimentos messianicos, dentro de urna perspectiva socioló
gica. Eliminavam-se assim, de pronto, vários assuntos dignos de análise, 
mas que destoavam do problema central. Talvez algum dia fa~amos, 
com respeito aos mitos e as cren~as, a figura do líder, a literatura 
messianica, outros trabalhos que completaráo o atual. Talvez ... 

Se pude reunir cabedal de tal vulto, foi porque contei com o 
auxílio e a generosidade de diversos professores e amigos. Quero 
mencionar em primeiro lugar, e com o maior destaque, o Professor 
Roger BASTIDE, meu Mestre, que nao só contribuiu em larga medida 
para que a bibliografia se fosse tornando cada vez mais extensa, como 
também me deu o apoio necessário e a crítica justa nos momentos em 
que deles precisei. Em segundo lugar, o Professor Thales de AzEVEDO, 
que me proporcionou a experiencia inestimável de viver numa comuni
dade messiamca brasileira, no interior da Babia, de que resultou urna 
vivencia do problema raramente alcan~ada. Coloco a ambos em pri
meiro plano porque, - um com seus conhecimentos e conselhos, outro 
com a oportunidade que pos ao meu alcance, - tornaram possível o 
aprofundar da análise e da visáo dos movimentos messianicos. 

Outros contribuíram também para o resultado final. Ao Prof essor 
Dr. Fernando de AzEvEoo devo críticas metodológicas esclarecedoras. 
Ao Professor Alfred MÉTRAUX, o acesso a documentos ainda nio explo
rados e por ele descobertos no Musée de l'Homme, em Paris. Ao 
Prof essor Egon ScHADEN, além de mu itas indica~es bibliográficas, a 
possibilidade de utilizar dados ainda nao publicados sobre os Guaranís. 
Ao Professor Artur César Ferreira RE1s, a dádiva de urna cole~ao im
portante de números do Arquivo do Amazonas, documentário excelente 
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sobre os movimentos que se desenrolaram no meio indígena do Norte 
do país. Finalmente, a Jean Paul CoLLET, colega de pesquisas nas 
bibliotecas parisienses, a descoberta de historiadores franceses do fim 
do século passado que já colocavam de maneira sociológica o problema 
dos movimentos medievais, assim como a remessa de microfilmes de 
obras impossíveis de se obterem. 

A todos eles, que com tanta amizade me coadjuvaram, um sin
cero "muito o brigada". 

Sao Paulo, outubro de 1963 

MARIA ISAURA PEREIRA DE QUEIROZ 
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INTRODU~AO GERAL 

Os termos "messias'' e "messianismo", o qualificativo "messianico" 
pertencem a linguagem corrente que os definiu de acórdo com os relatos 
bíblicos. A concep9ao popular de messias deriva das palavras de Isaías: 
"O povo que andava em trevas viu grande luz; os que moravam em 
terra de sombras da morte, a luz resplandeceu sobre eles. Porque um 
menino nos nasceu, nos foi dado um filho; traz o governo em seus 
ombros. Seu nome será Conselheiro admirável, herói de Deus, Padre 
Eterno, Príncipe da Paz, nascido para restabelece-la e afirmá-la através 
do direito e da justi9a, desde agora e para sempre". (1) 

Poi dentro da religiao israelita, interpretando acontecimentos his
tóricos que o conceito se f ormou em seu primeiro significado, <2 > na luta 
do povo de Israel contra seus vizinhos e adquirindo sua conota~ao 
definitiva quando do cativeiro em Babilonia. Importa-nos saber as 
diferentes orienta9óes tomadas pelo estudo dos fatos rotulados sob essa 
denomina<;ao. A princípio, ainda em tempos pré-cristaos, a preocupa
<;áo dos estudiosos era confrontar com os textos os personagens cujos 
caracteres se aproximavam das descri<;óes bíblicas, a fim de diagnosticar 
com seguran9a, se se tratava ou nao de um "messias". Assim, o con
ceito desde cedo serviu a um trabalho classificatório que visava a 
separar messias verdadeiros de falsos messias. Discussóes teológicas 
tiveram como resultado refinar o conceito, dando-lhe sua forma defi-

(1) James DARMESTETER, 1944, pág. 50. 
(2) A idéia messianica nao é peculiar ao judaísmo, diz-nos Wilson D. 

WALLIS, mostrando que anteriormente a Israel, babilónicos, egípcios, a reli
giao de Zoroastro, tinham mitos tlpicamente messianicos (1918, págs. 15-19; 
1943, págs. 1-12). Mas foi na antiga religiáo judaica que a no~áo adquiriu 
sua defini~ao plena. O conceito messianico parece ter passado aos judeus 
proveniente da f onte oriental. O corre pela primeira vez no primeiro livro 
de Samuel, sugerindo o contexto que o messias era o ungido do Senhor e 
que seú papel era político (WALLIS, 1943, pág. 14). SOmente depois do 
cativeiro, porém, surgiu "urna promessa clara de urna idade ainda por vir, 
e na qual todas as injusti~as seriam sanadas". Em Wilson D. WALLIS -
Messiahs, their role in civilization - encontra-se t6da a descri~ao das 
transforma!(oes do conceito de messias entre os israelitas (1943, págs. 1-56). 
Ver também Norman CoHN (1958, pág. 104). 
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nitiva, mas sempre dentro da religiáo judaica: o messias é o persona
gem concebido como um guia divino que deve levar o povo eleito ao 
desenlace natural do desenrolar da história, isto é, a humilha~ao dos 
inimigos e ao restabelecimento de um reino terreno e glorioso para 
Israel. A vinda deste reino coincidirá com o "fim dos tempos" e signi
ficará o restabelecimento do Paraíso na terra. 

Com o advento do cristianismo, a espera messianica deveria ter 
permanecido circunscrita unicamente aos israelitas, urna vez que para 
os cristaos o Messias, sob a forma de Jesus, já havia chegado. O que 
se noto u no entanto, f oi a jun~ao da cren~a messianica com a idéia 
do Juízo 'Final: Cristo vai retornar, e será o sinal do fim das eras. A 
figura de Cristo se modifica; nao é mais o s~lv~dor, é um .lí.der ~guer
reiro que virá no futuro dar combate ao Anticristo, person1f1ca~ao do 
mal sua vitória constituindo justamente o prenúncio do fim do mundo. 
E tÓda a Idade Média se caracterizou pela esperan~a intensa do regresso 
de "Cristo, rei dos últimos dias". <3 > 

Nessa época sao inúmeros os personagens de tipo messianico que 
surgem, tanto no judaísmo, quanto no cristianismo e no islamismo, <4 > 

preocupando os estudiosos, que ora pretendiam distinguir, por meio de 
sutil casuística, os verdadeiros dos falsos messias; ora defendiam pontos 
de vista na controvérsia entre cristáos e judeus - uns a garantirem 
que o Messias já viera, outros a afirmarem que ainda estava para vir. 
O termo continuava, pois, a ter sentido predominantemente teológico. 

O desenvolvimento dos estudos históricos, e principalmente da 
História Comparada das Religióes, foi aos poucos transformando o 
conceito teológico em conceito histórico, já com laivos de sociológico 
.::_ isto é, passando a designar urna categoria específica de líderes reli-

. giosos, com caracteres bem definidos; que teriam existido lendária ou 
realmente no passado, nao em corrente religiosa determinada, mas em 
qualquer delas, e procurando reconstruir-lhes a hist6ria em seus deta-

(3) ALPHANDÉRY escreve que o personagem do Cristo guerreiro tem 
raízes na tradi9áo sibilina judeu-grega, no Apocalipse de Sáo Joao, e no 
Evangelho de Nicodemo. No Apocalipse de Sao Joáo, Cristo é um guerreiro 
que retorna a dar combate ao Anticristo, saindo vencedor; a vitória antec~de 
o Juízo Final. Na tradi9áo judeu-grega, o "rei dos últimos dias" estabelece 
a unidade entre as na9óes, mas determina a vinda do Anticristo; Cristo, 
entáo, desee a terra para lutar contra este, vence-o, ocorrendo o Juízo Final. 
O Evangelho de Nicodemo, por sua vez, celebra a descida de Jesus aos 
infernos, onde combate e vence o príncipe das trevas, tudo contado com 
abundancia de imagens guerreiras: tem lugar entao uma primeira ressur
rei9ao, de que gozara o somente os justos que J esus livrou do inferno. A 
tradiyáO popular exagerou esses tra9os guerreiros, que formaram finalmente 
a figura de "Cristo, rei dos últimos dias" (ALPHANDÉRY, 1898-1914, págs. 
13-15, 19). 

· (4) Wilson D. WALLIS enumera os diferentes messias judeus, cristáos e 
muyulmanos. Ver 1943, capítulos IV, V e VI. 
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lhes, diagnosticando a que condi~óes religioso-sociais se prendia seu 
aparecimento. Significava reconhecer que esse tipo de líder nao era 
peculiar a urna religiao apenas, nem a determinada fase histórica. (IS) 

Continuava a haver, porém, aqueles que só admitiam o messias dentro 
das religióes originárias do judaísmo, ou das grandes civiliza~oes, pro
curando novos termos para designar o fenomeno quando ocorria 
noutros cultos. 

Para todos, a tarefa que se apresentava agora era estabelecer urna 
defini~áo que captasse os aspectos mais gerais do fenómeno. Lidando 
com dados históricos, estudiosos como Max WEBER e Paul ALPHANDÉRY 
analisaram o termo exaustivamente e chegaram a defini~óes muito pró
ximas: o messias é alguém enviado por urna divindade para trazer a 
vitória do Bem sobre o Mal, ou para corrigir a imperfei~ao do mundo, 
permitindo o advento do Paraíso Terrestre, tratando-se pois de um 
líder religioso e social. O líder tem tal status nao porque possui urna 
posi~ao dentro da ordem estabelecida, e sim porque suas qualidades 
pessoais extraordinárias, provadas por meio de faculdades mágicas ou 
estáticas, lhe dao autoridade; trata-se, pois, de um líder essencialmente 
carismático. <6 > Assim, age gra93s ao seu dom pessoal apenas, colo
cando-se fora ou acima da hierarquia eclesiástica ou civil existente, 
desautorizando-a ou subvertendo-a, a ruptura de ordem estabelecida 
podendo ser breve ou de longa dura~ao. <7 > 

< 5 > Ainda boje há estudiosos que se recusam a essa extensijo. Gugliel~ 
mo GuARIGLIA, por exemplo, distingue o messianismo, que é próprio das 
grandes civiliz~óes, das tendencias messianicás, deriominayáo que dá aos 
movimentos do mesmo tipo encontrados entre populayóes primitivas ( Gu
glielmo GUARIGLIA, 1960, págs. 258-263; ver também LANTERNARI, b), 1960, 
pág. 13 ). 

(6) Entende-se por carisma "a qualidade extraordinária que possui um 
indivíduo (condicionada de forma mágica em sua origem, quet se trate de 
profetas, de feiticeiros, de árbitros, de chefes de bando ou de caudilhos 
militares); em virtude desta qualidade, o indivíduo é considerado ora como 
possuidor de foryas sobrenaturais ou sobre-humanas - ou pelo menos espe
c'ificamente extraquotidianas, que · nao estao ao alcance de nenhum outro 
indivíduo - ora como enviado de Deus, ora como indivíduo exemplar e, 
em conseqüencia, como chefe caudilho, guia ou líderº (Max WEBER, 1944, 
vol. 1, págs. 252-253). 

('7) Tanto Max WEBER quanto ALPHANDÉRY, entendem o messias como 
um líder tipicamente carismático. O primeiro define a lideranya carismática 
em oposi9ao a lideranya tradicional e a lideran9a burocrático-legal. Enquanto 
na lideran9a burocrático-legal, as leis sao racionalmente formuladas, isto é, 
decorrem do raciocínio objetivo diante de urna realidade, na lideran9a caris
mática, as leis sao impostas aos comandados porque estes acreditam nas 
qualidades sobrenaturais do líder; nao há nenhum exame racional ou obje· 
tivo da realidade, mas as ordens sao acatadas devido as rela9óes afetivas e 
irracionais entre líder e comandados. Na lideran9a tradicional, a legitimi
dade da Jei decorre de sua antiguidade; ora, o líder carismático, merce d~ 
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A definii;ao assim formulada, porém, nao apanhava so mente os 
indivíduos que se inculcavam enviados divinos, como também outros 
que se pretendiam reincarnai;ao, inclusive, de personagens históricos. 
Reconheceu-se, pois, que a lenda messianica se podia formar segundo 
dois caminhos : ora um personagem imaginário, mítico, era investido 
do papel de salvador; ora um personagem histórico, tendo marcado 
fortemente o povo e em torno do qual se desenvolveram lendas de 
milagres e de visóes, é transfigurado como tal. <8 > Figuras reais, de 
príncipes ou de cavaleiros em cuja morte nao se acreditou e cujo 
retorno era, portanto, esperado, podiam, como os santos ou Cristo, 
ser objeto de espera messianica, ou ser reincarnadas pelos líderes de 
determinadas seitas medievais. (D) 

Para Max WEBER, o messias, seja reincarna~ao de divindade ou 
de herói, é urna categoría dentro da classe dos profetas: <10> é o pro
feta com um destino político a cumprir, segundo o sentido do termo 
no seu nascedouro, isto é, na religiao do povo judeu. Significando 
"salvador", f oi o título outorgado a princípio aos líderes que vinham 
livrar o povo judeu da desgrai;a política, e só mais tarde ligaram-se-lhe 
promessas relacionadas com o fim dos tempos. De onde a definii;ao 
weberiana: "alguém virá um dia, herói ou Deus, - em breve ou mais 
tarde, - para colocar seus adeptos no primeiro lugar , que é o lugar 
que merecem no mundo." 

Procura este mesmo autor definir também em que tipo de reli
giao pode surgir semelhante líder: nas religióes ativas e dinamicas, <11 > 

suas qualidades especiais, anula as leis que vierarn do passado para impor as 
suas próprias; o líder carismático se op6e também ao tradicional, portanto. 
(Max WEBER, 1944, págs. 252-255, vol. l). Os termos de ALPHANDÉRY sao 
semelhantes, muito embora nao fale especlficamente ern carisma. 

(8) Max WEBER, 1960, pág. 13. Ver também H. DESROCHE, MS. 
(9) Assim, Carlos Magno, Frederico Barba-Roxa, etc., sao tidos como 

devendo ressuscitar ou voltar de seu esconderijo, para levar os exércitos 
cristaos a vitória contra os infiéis, na conquista da Jerusalém (ALPHANDÉRY, 
1898-1914, pág. 1, em nota e págs. 14-17. Ver também N. CoHN, 1958, 
pág. 105). 

(10) Profeta e messias se diferen9avam do sacerdote. nste reclama 
autoridade porque está a servi90 de urna tradi9ao sagrada; os outros dois 
trazem mensagem f ora da tradi9ao sagrada, ern virtude de inspira9ao dire
tamente recebida da divindade, e nao auferida devido a qualquer cargo que 
ocupern na hierarquía religiosa. Por outro lado, o messias também nao se 
pode confundir corn o líder burocrático-legal porque o critério da escolba 
oeste caso é a eficiencia no desempenho de certas fun~6es do organismo legal. 
Ora, o chefe carismático, por suas qualidades, subverte o organismo legal e 
substituí o critério da eficiencia pelo critério de suas qualidades sobrenatu
rais (Max WEBER, 1944, vol l, págs. 252-253). 

(11) Max WEBER opóe as religióes dinamicas as religi6es contempla
tivas. Nestas, os indivíduos "fogem" do mundo imperfeito por meio da 
contempla~ao ou de práticas estático-orgiásticas. O profeta, entao, é "exem~ 
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em que a figura de Deus é infinitamente superior a dos mortais, 
e infinitamente perfeita, incompatível com a imperfei9áo do mundo 
que criou e governa. Comanda, entao, aos homens que modelem ou 
aperfei9oem o mundo, e o líder messianico é o intermediário que trans
mite as ordens. Quanto mais perfeita e poderosa a divindade, porém, 
tanto mais agudo se torna o problema de explicar porque criou ele 
um mundo de ordem tao inferior. As solui;óes foram variadas;<12> urna 
delas está ero garantir que tudo se harmonizará no futuro por meio 
de transforma9ao político-social do mundo, operada religiosamente por 
um enviado divino. (13) 

A transformai;ao nao se operará mecanicamente, pela mera apa
rii;ao do líder; é preciso que os adeptos lhe cumpram as ordens. Destes 
é a responsabilidade pelas condis:óes da sociedade, seu papel é se voltar 
para a coletividade, moralizando-a e santificando-a, a fim de permitir 
o Advento. <14 > O messianismo se afirma, pois, como urna fóri;a prá
tica, e nao como urna crens:a passiva e inerte de resigna9ao e con
formismo: <liante do espetáculo das injustii;as, o dever do hornero é 
trabalhar para saná-las, pois sua é a responsabilidade pelas condi9óes 
do mundo. E, desde que a cren~a se ativa, dá entao lugar ao movi
mento messianico, que se destina a consertar aquilo que de errado 
existe. :Bstes objetivos, que sao políticos, sociais, económicos (con
forme se localizem os erros neste ou naquele setor), devem sempre 
ser, no entanto, religiosamente alcani;ados, isto é, por meio de rituais 
especiais que um enviado divino revela aos homens. 

ALPHANDÉRY se interessou também pelas peculiaridades do líder 
messianico, que o torna distinto de outros líderes religiosos mas fe-lo 
a partir do ex ame de determinados casos medievais: os chef es de seita 
da Idade Média, as lendas que se aglutinaram em torno da figura de 
determinados reis ou cavaleiros. Os movimentos tem sempre a mesma 
forma: "um indivíduo religioso é levado a profetizar; apresenta-se 
como a encarnai;áo do Verbo - anuncia os últimos tempos, - agrupa 
discípulos e investe-os de poder místico, coloca-se, dessa maneira, 
a cima da hierarquía eclesiástica". < 15 > 

piar", seguido nao como um intermediário entre a divindade e os homens, 
mas como um "modelo" de comportamento. Nas religi6es contemplativas, 
a divindade era "em regra geral um ser impessoal, ocessível somente pela 
contempla~ao, urna vez que era existencia pura". No caso das religi6es ativas 
e dinamicas a divindade pode ser muito superior aos mortais, mas nao perde 
suas qualidades pessoais; tal o Deus dos judeus, que é "transcendente, pes
soal, colérico, perdoando, amando, exigindo, castigando ... " (Max WEBER, 
1960, pág. 23 ) . 

(12) Max WEBER, distingue diferentes tipos de salvador ou de inter-
mediário destinados a corrigir o mundo ( 1944, vol. Il, págs. 225-227). 

(13) Max WEBER, 1944, vol. II, pág. 191. 
(14) Max WEBER, 1960, págs. 26-27; 1944, vol. II, pág. 213. 
( 15) ALPHANDÉltY, 1905, pág. 181. 
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Um tempo de expectativa messianica antecede sempre a vinda do 
líder, podendo-se confundir com a prova9áo a que tem de se sujeitar 
para verifica9áo de suas qualidades sobrenaturais, as quais sao outros
sim ratificadas pelos prodígios e milagres que executa. O messias é 
sempre "anunciado" por um personagem anterior (pré-messias) que lhe 
profetiza a vinda; ou entao ele mesmo aparece, apregoa sua doutrina, 
retira-se para local incógnito ou santificado, para em seguida volver 
trazendo a ldade de Ouro ou os Novos Tempos. <16> A história do . . 
messias segue, po1s, sempre os mesmos passos: 

a) elei9ao divina; 
b) prova9ao; 
c) retiro; 
d) volta gloriosa. (17) 

Além de definir o personagem messianico, era preciso esclarecer o 
que seria o seu Reino. Era nova da humanidade, que na Idade Média 
foi chamada o Milenio por se julgar que duraría mil anos, <18> nela 
encontrariam os homens, com a eternidade, a felicidade perfeita. (l9) 

Seria, pois, a realiza9ao do céu na terra. 
O Reino Messianico é em geral um reino futuro, espera-se por ele. 

Tanto poderá ser algo de inteiramente novo, como poderá reproduzir 
urna Idade de Ouro que já tenha existido no passado, mas em ambos 
os casos os mesmos caracteres de santidade e perf ei9ao. A configu
ra9ao sob a qual é concebido varia de grupo para grupo: sua natureza 
pode ser material ou espiritual, sua organiza9ao pode ser igualitária ou 
nao. (20) A vinda é apressada pela atividade dos adeptos, isto é, por 

(16) Com rela~ao a figura de Cristo, por exemplo, acreditava-se que 
tinha chegado justamente o momento do "retiro", devendo ele regressar 
mais tarde trazendo o Juízo Final. Urna das preocupa9óes dos estudiosos, 
durante a ldade Média, era calcular pela Bíblia o tempo que duraria o 
"retiro" ou o ano em que se verificaria o retorno. Por isso ALPHANDÉRY, 
escreve que a característica essencial da religiosidade dessa época é a idéia 
apocalíptica de espera (ALPHANDÉRY, 1898-1914, pág. 26). 

(17) ALPHANDÉRY, 1898-1914, págs. 6-8, S-8m. 
(l8) A melhor defini9ao, em poucas palavras, de Milenarismo e outros 

termos a ele ligados, é dada por Norman CoHN: "Em linguagem teológica, 
- que parece a linguagem mais apropriada para este problema, - existiria 
urna escatologia, ou corpo de doutrinas concernente ao estado final do 
mundo, que era quiliástica no sentido mais geral do termo - significando 
que predizia um Milenio, nao necessariamente limitado a mil anos, e na 
verdade sem limita9ao alguma, em que o mundo seria habitado por urna 
humanidade de bondade perfeita e gozando também felicidade perfeita". 
(N. CoHN, 1957, pág. XIII). 

(19) H. OESROCHE, MS; Id., 1957, págs. 87-88. 
(20) Norman CoHN enumera as diferentes idéias sobre como se orga

nizará socialmente o Milenio (N. C.OHN. 1958. pág. 103) . 
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um movimento s6cio-religioso de que o messias é o personagem 
central. <21> 

Derivando da insatisfa9ao humana <liante das imperfei9oes do 
mundo, comparadas com a pureza de um modelo sobrenatural, segundo 
o qual se deseja modificar o que de errado existe, o Reino Celeste terá 
sempre as características de terreno, mas será santificado e perfeito. 
Como escreve DESROCHE, os dois conceitos de messias e de Milenio 
implicam "urna liga9ao essencial de fatores religiosos com fatores sociais, 
do espiritual com o temporal, dos valores celestes com os valores ter
restres, tanto na desordem de que preconizam a aboli9ao, quanto na 
nova ordem, de que anunciam a instaura9ao." (22) Noutras palavras, 
sao movimentos em que <levemos sempre encontrar, estreitamente uni
dos, aspectos terrestres e celestes, seja na motiva9ao que os causa, seja 
nos fins que se propóem, seja nos meios de que lan9am mao para 
atingir a estes. 

Nao é só a ambigüidade que caracteriza o Milenio (23) e que, 
por assim dizer, o suspende entre o céu e a terra. Outra característica 
fundamental das promessas messianicas é que nao destinam salva9ao 
e paraíso a indivíduos, e sim a coletividades. O nome de Reino Celeste 
na terra, por si só o indica - a terra se transforma nao para um 
homem só, mas para a humanidade, <24) - é um Reino. Max WEBER 

o verificara em seus estudos sobre o povo judeu: a salva9áo pessoal 
estava enla9ada e dependia da salva9ao da coletividade: "O povo, 
como totalidade, deverá conhecer a exalta9ao; somente assim pode o 
indivíduo recobrar a sua dignidade". <25 > E o que é mais, se o indiví
duo se furtava ao cumprimento dos preceitos religiosos especiais impos-

(21) O Milenio pode ser instalado subitamente, por iniciativa divina, 
revolucionando a ordem terrena sem auxílio da a9ao humana; é o pré-mile
narismo. Ou pode ser resultante da a9ao humana, por meio de um processo 
paulatino de evolu9áo; é o pós-milenarismo. &tes dois termos, segundo 
DESROCHE, estao já consagrados pelo uso; o primeiro signüica que a a~áo 
divina vem antes da humana; o segundo, o contrário (DESROCHE, MS; Id., 
1957, págs. 87-88). 

(22) DESROCHE, MS. 
( 28 ) Distinguimos messianismo de milenarismo, em lugar de empre

gá-los praticamente como sinónimos, como vemos fazer franceses e ingleses, 
preferindo boje o segundo termo ao primeiro. O problema do Milenio é 
mais vasto do que o problema do messianismo. Nao é apenas por meio de 
~ enviado divino que se pode inaugurar no mundo o paraíso terrestre; 
este pode resultar da f orma~áo de se itas sem chef es, ou mesmo de práticas 
mágicas adequadas. Por esta razáo continuaremos a falar em movimentos 
messianicos e nao em movimentos milenaristae; estamos nos detendo apenas 
numa das subdivisóes do problema do Milenio. 

<24) Na verdade, a salvayao tanto pode abranger a humanidade toda, 
como se dirigir para um grupo exclusivo. Universal ou particularista, eta 
é porém sempre coletiva (Norman CoHN, 1958, pág. 103; Hans KoHN). 

<2~ > Max WEBER, 1944, vol. 11, pág. 169. 
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tos pela divindade, punha em perigo a salva9ao de toda a comunidade, 
assevera Hans KoHN. <26> Assim, o sofrimento de urna comunidade e 
nao o sofrimento de indivíduos é objeto da esperan9a de salva9ao. 
Completa-se a defini9ao do messias: nao é qualquer salvador, é o 
redentor que traz un1a salva9ao coletiva e terrena. (27 ) 

Assim, neste primeiro tipo de abordagem do fenómeno messianico, 
tora de urna perspectiva teológica, a importancia maior fóra concedida 
a defini9ao; vemo-la chegar a abstra~ao completa de peculiaridades e 
detalhes, para conservar exclusivamente a forma mais geral, permitindo 
abarcar líderes de qualquer povo e qualquer cren9a, em qualquer 
época, desde que apresentassem aquel es caracteres. H ans KoHN, numa 
só frase, encerra todos os tra~os privativos do messianismo: "é a cren9a 
na vinda de um redentor que porá fim a ordem presente de coisas, 
universalmente ou para um só grupo, instituindo neste mundo urna 
nova ordem de justi9a e felicidade. " (28) 

Mantinham-se os estudos ora na pura reconstru9ao histórica, ora 
caminhando mais além e procurando estabelecer as condi9óes sócio
políticas específicas do fenómeno. O desenvolvimento da Antropología 
Social orientou-os de outra maneira ainda. A constata9ao, na mitologia 
de vários grupos primitivos, de personagens semelhantes aos delineados 
a partir de dados histórico-religiosos, veio estender a denomina9ao para 
fenómenos que nao pertenciam ao passado da religiao crista. Nao se 
tratava mais de identificar ou de definir a figura ou o reino messianico 
em si mesmos, ou de historiar seu aparecimento dentro desta ou 
daquela corrente religiosa; era preciso também analisar mitos e perso
nagens que estavam sendo encontrados em áreas cultura is diferentes 
para decidir se a defini9ao já construída poderia abrange-los. Dife
rindo dos estudos até entao efetuados que lidavam com documentos, 
agora eram analisadas realidades vivas. 

James MooNEY, que primeiro estudou movimentos messianicos em 
trabalho de campo, afirma que, anteriormente a chegada do branco, 
existía entre as tribos americanas do norte a cren9a na vinda de um 
messias que lhes traria condi9óes de felicidade - felicidade que teriam 
conhecido em tempos anteriores e que entao seria restaurada; esta 
cren~a era praticamente universal no meio indígena. (29) Arie van 

(26) "A salva!ráo última do indivíduo estava inseparavelmente e da 
mesma maneira ligada a salva!ráo do povo; de acordo com o ensinamento 
prof~tico, dependia de retidao ou do arrependimento da na!rao considerada 
colettvamente; a conduta e o caráter do indivíduo nao diziam respeito a ele 
sozinho, mas a todo o povo judeu" (Hans KoHN, 1942). 

<2~> ~<?rque há vários A tipos de salvadores, diz-nos Max WEBER; porém 
o messzas e Justamente aquele que traz salvéio!rao terrena a urna coletividade 
(Max WEBER, 1960, pág. 13). 

(28) Hans KoHN, 1942. 
(29) James MooNEY, 1896, pág. 658. 

o 
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DEURSEN, minucioso pesquisador dos mitos dessas tribos, é da ,mesma 
opiniao: trata-se de mitos puramente indígenas, preexistentes a coloni
za9ao a1nericana. Seus elementos principais sao: 

a) idéia de que bouve um tempo em que nao existia a morte; 
b) idéia de que os ritos religiosos e as práticas sociais em geral 

f oram transmitidos ªº homem por um mediador entre este e o deus 
supremo; 

e) esperan9a do retorno do mediador que, terminada sua taref a, 
ou zangado com os homens, se retirou para o além, determinando na 
terra a instala9ao da morte. (30) A necessidade de explicar causalmente 
o mundo, a origem das institui9óes e das coisas, a injusti9a da ordem 
existente, a perda dolorosa de seres amados, teriam levado a tais 
concep9óes. <31> 

O herói cultural é, por sua vez, um ser semi-humano e semidivino, 
que trouxe a humanidade os bens de que goza a tribo, mas cuja cará
ter é dualístico: altruísta e malicioso, ao mesmo tempo benfeitor e · 
malandro, cumulou o povo de melhoramentos mas é também um 
moleque sempre em busca de aventuras amorosas, reunindo tra9os 
sérios e bons a outros tolos e imorais. (32) 

(30} Na mitologia dos Montanheses, Tsekabec prometeu ao seu povo 
que voltaria no fim dos tempos. Os Potawatomi pretendem que Manabozo 
esteja num grande plato ·de gelo no Grande Oceano, e que regressará logo 
que os brancos o encontrem nesse lugar distante. Os Sauk acreditam que 
Wisaka retornará um dia, libertando os índios do jugo do homem branco. Os 
Lenape aguardam a volta da Tartaruga, que no fim dos tempos destruirá o 
mundo, enxotará os brancos, possuindo de novo os índios a terra · como 
heran9a. O Benfeitor dos Menomini voltará um dia para realizar a liber
ta~ao do jugo dos brancos. Os Passmaquoddy esperara a volta de Glooskap 
e os índios de Thompson-River acreditam que o Homem Velho e o Coiote, 
retornaráo um dia; quando eles voltarem, haiverá grande rufar de tambores, 
e os mortos aparecerao nas pontas de nuvens vermelhas ao nascer da aurora, 
envoltos em cortinas de fuma9a. Também entre os Shuswa há a cren!ra 
de que o Velho e o Coiote voltaráo a terra. A idéia do regresso do Ben
feitor, associada a idéia da destrui9ao do mundo, existe na cren9a dos 
Lenape e dos Pawni (Arie van DEURSEN, 1931, págs. 373-374). 

(31) Arie van DEURSEN, 1931, pág. 379. 
(32) James MooNEY distingue dois tipos de herói: "o trapaceiro" das 

tribos do norte que, depois de ensinar aos indígenas trabalhos e artes, 
depois de vencer alguns monstros, se retira para o mundo superior, onde 
fuma e descansa até que um motivo imperioso o force de novo a descer 
a terra; e o "pai ou mestre", das tribos do sul, que, depois de ter ensinado 
tudo aos homens, parte, prometendo voltar um dia para guiá-los a terra 
da felicidade (James MOONEY, 1896, pág. 658). Arie van DEURSEN, porém, 
estende a todos os heróis o caráter dualista: criador, transformador, orde
nador do mundo, responsável pelas normas sociais e ao mesmo tempo D. 
J~an grotesco, malandro e muitas vezes odiento (Arie van DEURSEN, 1931, 
pags. 344-345, 379). 
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A chegada dos colonizadores tomou mais estreita a liga"ªº entre 
o mito do regresso do herói e a idéia de urna Idade de Ouro indígena, 
as vezes vagamente formulada: esta só se daria depois da prévia 
expulsao dos brancos. A lenda do advento deste paraíso, que incluía, 
anunciando os novos tempos, catástrofes como o dilúvio, tremores de 
terra, chuvas de fogo, eclipses, apresenta agora aqueta condi"ªº como 
imprescindível. Assim se exprime James MooNEY: "Um novo deus 
viria para salvá-los, todos os mortos ressuscitariam, e juntos mortos e 
vivos venceriam os brancos, habitando daí por diante livres e felizes 
na terra, como seus antepassados tinham vivido".(33) Arie van DEURSEN 
também é categórico em afirmar que a profecia de expulsao dos brancos 
constituí elemento inteiramente novo, adicionado a antiga lenda. (34 ) 

·Esta em absoluto nao é proveniente de difusa.o cultural de no~óes cris
tas, é mito inteiramente primitivo, que permitiu até fossem a princípio 
os brancos confundidos com o benfeitor e seus companheiros a regres
sarem conforme tinham prometido; identifica~ao de que bem depressa 
se desiludiriam. (85) 

Da África ao Oceano Indico teria também existido, com várias 
modalidades, a cren~a (muito semelhante a dos heróis culturais norte
americanos), num deus que habitara entre os homens, se zangara com 
estes e partira, devendo voltar um dia. (36) Entre os Banto, sao encon
tradas as mesmas promessas messianicas que vimos existir noutros 
grupos primitivos, mas o tempo messianico nao é trazido por um herói, 
e sim pelos mortos; acreditam que os antepassados interferem cons-

(33) James MOONEY, 1896, pág. 711. Wilson D. WALLIS, 1943, pág. 4. 
(84) Arie van DEURSEN, 1931, págs. 373-374. James MooNEY fala das 

modifica~oes sofridas pela figura do herói cultural e pelo sonho do paraíso 
terrestre, devido ao contacto com os brancos também em tribos diferentes, 
fora da área da Ghost Dance. No Iucata, o herói assume entáo o aspecto 
de terrível vingador que matará os brancos e restaurará o reinado dos filhos 
de Anauac e Mayapan. No Peru, recusam-se os indígenas a crer na morte 
do último rei inca e, durante dois séculos, esperam pelo seu regresso. Entre 
as tribos dos Estados Unidos, reaviva-se a cren~a de que o mundo está 
velho e cansado, de que é tempo de come~ar a renova~ao - parte essen
cial da doutrina da Ghost Dance Religion, a qual se junta a recomenda~áo 
de abandonar todo quanto veio dos brancos e de retomar todos os costumes 
e estilo de vida indígena para que de novo voltassem os tempos da abun
dancia de ca~a e de felicidade (James MooNEY, 1896, págs. 660, 669, 672, 
703, etc. Wilson D. WA.LLIS, 1918, capítulo VII, pág. 197; capítulo VIII, 
pág. 207). 

(36) Em todos estes povos, o branco foi saudado como o Herói e 
esta confusao abriu as portas para o conquistador, em certas zonas: no 
Haiti, no México, no lucatá, no Peru. Ver James MooNEY, 1896, pág. 658; 
Arie van DEURSEN, 1931, págs. 373-374. 

(36) Quando o profeta Harris apareceu na Costa do Marfim, foi ime
diatamente identificado com o herói do mito em questáo. Ver: A. Roux, 
s. d., págs. 135-136. 
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tantemente na existencia, distribuindo ben~aos ou castigos conforme 
f orem ou nao seguidas com precisao as normas tradicionais, principal
mente no que diz respeito a adora9ao que lhes é devida; quando o 
momento for chegado, acabarao com os velhos tempos e introduzirao 
os novos. (37) Seria este o caso de "messias múltiplos", completando o 
do "messias" único existente noutros povos. 

Na Oceania, particularmente na Melanésia, cren9as messianicas 
f oram observadas que, sofrendo transf orma"óes, persistem até boje. Em 
sua forma anterior a chegada dos missionários, is to é, em sua forma 
essencialmente nativa, se assemelhavam também a lenda dos heróis 
culturais americanos. Assim, Manséren Koréri, na Guiné Holandesa, 
era dotado de poderes sobrenaturais e, como tal, dera aos pápuas todas 
as leis sociais, fundara as "casas cerimoniais" dos homens mas, como 
suas ordens fossem negligenciadas por estes, desapareceu, dizendo vol
tar um dia, para renovar o mundo; eis porque seu nome significa "o 
deus cujo regresso fará com que tudo mude de pele". (38) Antes da 
chegada do herói, virá um arauto a espalhar a notícia; entao todo tra
balho deverá cessar, o povo se dirigirá para a praia e construirá um 
barco para ir ao encontro do messias, que conduzirá a todos para a 
terra onde nao há nem fome, nem morte. (39) 

Os brancos, ao chegarem a Melanésia, causaram a mesma confusao 
já observada na América, isto é, foram saudados como o herói que 
regressava junto com os antepassados, trazendo riquezas aos descen
dentes. <40> Breve urna reviravolta de atitude determioou o mesmo 
acréscimo nos mitos, também já notado na América: a ldade de Ouro 
indígena só terá lugar quando os brancos forem expulsos. (41) A Mela
nésia apresenta, porém, a peculiaridade de ser a Idade de Ouro inaugu
rada pela chegada do herói e dos antepassados trazendo as mercadorias 
dos brancos que serao distribuídas entre os nativos, (42) salientando-se 
como o reino da opulencia. 

* 

(37) J. MACOONALD, 1890, págs. 281, 286-287. 
(38) CHINNERY e HADDON, 1917, pág. 455. 
(39) HOEICENDIJK, 1947, págs. 393-394. 
(40) Ver WORSLEY, 1957, págs. 65, 227; BURRIDGE, 1960, pág. 119; 

HANNEMAN, 1948, págs. 937-962. 
(41) Trata-se, pois, de nacionalismo em germe e HoEKENDIJK distingue 

duas modalidades: nacionalismo religioso, quando urna divindade traz a 
liberta~ao do povo; nacionalismo político, quando a liberdade é alcan~ada 
tao-somente com a a~áo humana leiga. Ver HOEKENDIJK, 1947, págs. 
396-397. 

< 42) Receberam o nome de culto da Carga justamente por essa idéia 
de que os antepassados viriam num grande navío ( ou num aviao ou nUQl 
submarino), carregado de machados, de facas, de aspirina, de lou~as, de 
laminas de gilete, de contas coloridas, de arroz, de latas de conserva, de 
espingardas, de tecidos. Tais bens existentes nas lojas, mas fora do alcance 
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Os estudos etnológicos demonstraram, pois, a existencia de cren-
9as e figuras messianicas em popula9óes primitivas, independentemente 
do contacto com os brancos, e revelando sempre a mesma insatisfa9ao 
com o mundo presente, adicionada ao desejo de reformá-lo, principal
mente no tocante as doen9as e a morte. o herói cultural é, como 
personagem, semelhante ao "messias", no Ocidente: ambos retornarao 
para introduzir no mundo urna nova era regenerada e feliz. <43) Os 
termos de messianismo e milenarismo deixam de ficar confinados a 
área da civiliza9ao ocidental, para englobar no seu ambito cren9as exis
tentes no mundo pagáo. 

Confrontando estas considera9óes com as teorías de Max WEBER 
e Paul ALPHANDÉRY, em dois pontos estas se ampliam. Em primeiro 
lugar, ao contrário do que estabelece Max WEBER, nao há nenhuma 
liga9ao necessária entre a concep9ao de um deus único, moralmente 
perfeito, coro a no9ao de "messias", de um salvador que vem endirei
tar o mundo imperfeito. O supremo Criador, nas mitologías indígenas, 
nao apresenta aqueles caracteres e, como o herói cultural americano 
muito bem exemplifica, o salvador, por sua vez, nao precisa resumir 
as qualidades éticas valorizadas pelo grupo, podendo ser ao mesmo 
tempo altruísta e trapaceiro. Assim, a concep9ao de messias nao per
tence apenas as religióes monoteístas e ávidas de perf ei9ao; nao depende 
somente do tipo de religiao, em seu condicionamento, mas também de 
outros fatores, entre os quais possivelmente a situa9ao social do gru
po. (44) Também, nao toma o messias a forma de um enviado único, 
podendo ser constituído de "enviados múltiplos", como os antepassados. 

Em segundo lugar, o aparecimento de cren9as messianicas nao 
deriva exclusivamente da desgra9a política de um povo (como admite 
Max WEBER), nem do desejo de renova9ao religiosa (como parece 
decorrer dos trabalhos de ALPHANDÉRY). A existencia de mitos mes
sianicos anteriores ao contacto com os brancos, entre povos primitivos 
cuja situa9ao era de independencia, faz supor que circunstancias inter
nas que fomentem insatisfa9ao com as condi96es habituais de exis-

aquisitivo dos indígenas, passam a figurar como elemento indispensável no 
paraíso terrestre. K. BURRIDGE explica muito bem a integra<rao de aspectos 
económicos no mito messianico melanésio (BURRIDGE, 1960, págs. XV-XVI, 
42-44). BALANDIER notou preocupa<;óes semelhantes entre os ba-kongo, mas 
muito menos desenvolvidas (BALANDIER, 1953, pág. 59). 

{43) LANTERNARI, b), 1960, págs. 15-18. 
(44) Max WEBER, embora dando maior peso sempre as peculiaridades 

religiosas, faz urna demonstr~ao exaustiva de como em determinados gru
pos humanos nao há condi~óes para o aparecimento de um "messias" ( clas
ses guerreiras, classe camponesa, etc), assim como em determinados tipos 
de religiao (religióes contemplativas, por exemplo). No entanto, quando 
come~a a falar especüicamente da eren~ messianica, abandona as conside
ra~óes sociais para ligá-la tao-somente ao "deus único, moralmente perfeito" 
porque seu exemplo básico é o povo judeu (1944, vol. II, págs. 79-295). 
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tencia podem levar a concep9áo do reino ideal que um enviado divino 
instalará no mundo. O choque cultural entre brancos e primitivos pode 
modificar, refor9ar e ativar no9óes já existentes na mitología nativa 
e que por si só poderiam produzir movimentos messianicos. 

* 

As cren9as messianicas pressupóem, pois, urna necessidade de sal
va9áo terrena acompanhada por idéias muito definidas a respeito de 
como deveria ser solucionada. Mas podem existir durante muito tempo 
relegadas para o domínio mítico apenas, avivando-se, de repente, para 
dar lugar aos movimentos messianicos, isto é, a urna tentativa ativa 
para criar realmente no mundo o milenio. Justamente porque contém 
"idéias muito definidas" de como sanar as imperfei9óes, o messianismo 
nao é cren9a passiva e inerte de resigna9ao e conformismo; apontando 
para a possibilidade de um futuro melhor, pode levar - e em certas 
circunstancias leva - os homens a se congregarem para conseguir, por 
meio da a9ao, os benefícios que almejam.<45) O messias só merece 
este título na medida em que urna coletividade diligente o reconhece 
como líder. A característica principal dos grupos assim formados é a 
atividade. Ao anseio por tempos melhores, ao tempo de espera mes
sianica a que se refere ALPHANDÉRY, segue-se entáo o movimento que 
visa a transformar a existencia terrena; a espera é fase antecedente, 
que precede a forma9ao do grupo dinamicamente empenhado na rea .. 
liza9áo daquilo que prometía a lenda. E este grupo, justamente porque 
sua principal característica é a atividade, forma um "movimento mes
sianico". 

Viram entao os estudiosos que nao bastava reconhecer e classi
ficar as cren9as messianicas, era preciso descobrir quando e porque 
se ativavam, produzindo os movimentos. Neste ponto, foi ENGELS o 
precursor dos trabalhos; abordou o estudo da revolta de camponeses 
alemaes em fins da ldade Média através de urna perspectiva sócio
-economica, ressaltando as transforma9óes estruturais que se processa
vam na sociedade e a fun9ao de novo equilíbrio social desempenhada 
pela rebeliao. < 46) Mas, politicamente comprometido, seu trabalho nao 
teve entao repercussóes entre os demais interessados nesse campo de 
estudos e permaneceu sem seguidores. 

A multiplica9ao dos movimentos messianicos em áreas primitivas, 
como urna rea9áo ao colonialismo, colocou aos governos coloniais e 
as missóes religiosas problemas de ordem prática, isto é, como domi
ná-los, impedindo-lhes o desenvolvimento, e obrigou os estudiosos a 
outra forma de abordagem: urgía se pesquisassem as condi9óes sociais 
em que ocorrem através de urna perspectiva sócio-economica dinamica, 

(45) Hans KoHN, 1942. 
(46) Ver ENOELS, 1936. 
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e nao apenas de urna análise histórico-religiosa. Os últimos trabalhos 
sócio-antropológicos seguem já esta orienta9ao, que passou também 
para os estudos históricos. Mesmo P?r9u~ os_ estud~s. antro~~lógicos 
tinham chamado a aten9ao para as re1v1nd1ca90es poht1co-soc1a1s sem
pre existentes nos movimentos, para os fermentos de nacionalismo e de 
revolu9ao que possuíam e que os aparentavam com determinadas revo
lu9óes leigas. Doutrinas políticas e filosóficas podem encerrar idéias 
milenaristas nao religiosas,<47 > sejam ideológicas, sejam utópicas, que, 
em determinadas situa9óes sociais, se transformam em motores de a9ao, 
levando os indivíduos a se reunirem para realizá-las; se um líder surgir 
entao com características carismáticas pronunciadas, poderá se tornar 
um messias leigo, destinado pelos seus dons a conduzir os homens na 
realiza9ao das mudan9as anunciadas por suas cren9as. Comunismo, 
fascismo, hitlerismo, poderiam ser considerados como a laiciza9ao de 
movimentos messianicos e, conhecido o mecanismo destes, seria talvez 
possível dominar aqueles. (48) Revelava-se, pois, frutífera a perspectiva 
já utilizada por ENGELS. 

Juntam-se as preocupa9óes de antropólogos e historiadores: é pre
ciso conhecer como se transforma o mito, de latente em fator de a~ao, 
a fim de prevenir, eliminar ou qui9á incrementar os movimentos que 
produz. (49) Os estudiosos que atualmente voltam sua aten9ao para os 
movimentos medievais e outros análogos procuram, analisando as dife
rentes situa9óes sociais em que ocorreram, esclarecer tanto os fatóres 
envolvidos em sua produ9ao, quanto as possibilidades atuais de recor
rencia, seja em base religiosa, seja em base leiga, partindo do pressu
posto de que o estudo do messianismo religioso, anterior ao messianismo 
leigo, poderá esclarece-lo. 

* 

(47) Floresceram elas especialmente no século XIX, sendo encontradas 
em obras de filósofos como MARX (o Milenio se confunde com a Sociedade 
Sem Classes) e CoMTE (o Milenio é a ldade Positiva). Do ponto de vista 
de urna realiza!;áo concreta, sem falar no aspecto messianico niais tarde 
assumido pela Revolu~áo Russa, deram algumas lugar a forma!;aO de gru
pos comunitários leigos. Em Fran~a, muitas foram originárias das dou
trinas de SAINT-SIMON e seus discípulos. Tais comunidades messianicas 
leigas florescem nos Estados Unidos também; no Brasil só se tem notícia 
de urna, a Colonia Cecília, estabelecida no Paraná, no século passado, por 
anarquistas italianos. Foi o socialismo utópico o maior promotor <leste 
tipo de comunidades. 

< 48) O interesse de Henri DESROCHE, de Norman CoHN e de E. J. 
HOBSBAWM pelos movimentos messianicos ocidentais provém do desejo de 
esclarecer aspectos do comunismo e do totalitarismo. 

(49) Dada a solidarieda<le e coesao internas do grupo messianico, 
assim como a coopera!;áo intensa entre seus membros, o intuito de alguns 
estudiosos é verificar se há possibilidades de adaptar seu sistema de rela
~óes ao mundo moderno. Veja-se, por exemplo, os trabalhos de Henri 
DBSR.OCHE. 
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Todavía, em sua maior parte, os trabalhos continuam a ser mono
gráficos, esclarecendo determinados "casos" de messianismo. <50> E 
sempre domina-os o nlesmo objetivo de chegar a um ou a poucos 
f ató res causais, que permitirao o domínio do mecanismo de desenca
deamento. A diversidade dos fatóres, - ora culturais, ora económicos, 
ora políticos, ora religiosos, ou, as mais das vezes, aparecendo todos 
reunidos, - levou ao desanimo os estudiosos, alguns dos quais sao de 
opiniao de que cada movimento constituí um caso em si mesmo, dife
rente dos demais, urna vez que os fatóres envolvidos nao coincidem e 
nao permitem, entao, a forma9ao de um quadro classificatório. Outros 
apontavam um ou vários fatores, mas com tais ambigüidades que a 
conclusao nao era satisfatória. (51) 

No entanto, a busca persistiu e continuou orientando os trabalhos 
sempre seguindo o mesmo tipo de abordagem. ~ verdade que se trata 
de um primeiro passo necessário para o estudo dos movimentos messia
nicos, seja qua! fór o intuito de antropólogos e sociólogos, pois somente 
estudos monográficos bem f eitos fornecerao material para ulteriores 
desenvolvimentos. O estudo monográfico, em sociologia, quer-se 
descritivo em grande parte, mas seguindo já o fio de determinadas 
preocupa~óes reconhecidas como essenciais para que se possa dar a 
perspectiva utilizada tal qualifica9ao; isto é, deve referir, além dos 
outros dados, a composi9ao, a posi~ao, as rela96es sociais dos grupos 
envolvidos. Urna monografía, por exemplo, que descreva as peculiari
dades do desenvolvimento de um movimento messianico em seu desen
rolar cronológico e nos fatos a que vai dando lugar, que analise cuida
dosamente sua qualifica9ao religiosa, nao é útil para nossos desígnios 
porque nao fornece pista para um estudo sociológico. 

Urna vez efetuado determinado número de monografias, entio 
poder-se-á realizar um trabalho de síntese, seja explicativo, seja classi
ficatório. Enquanto nos mantivermos no ambito da monografía, s6 
compreenderemos o movimento em seu próprio background cultural e 
nao há possibilidade de verificar se os tra~os que apresenta sao gerais 
ou acidentais. O acúmulo de monografías passa a exigir um segundo 
momento de estudo, que é o da sua compára9ao. Nao se trata mais 
de saber os motivos que levaram determinados indivíduos, ou deter
minados grupos sócio-culturais, a embarcar num movimento messia
nico; agora vai-se verificar se apresentam peculiaridades tais que cada 
qual forma um caso particular, diferente de todos os outros, ou se 
existem tra9os análogos suficientes para urna sistematiza9ao. 

(50) Citemos os trabalhos de Henri DESROCHE, Norman CoHN, E. J. 
HOBSBAWM, Peter WORSLEY, K. BURRIOOE, etc. 

(51) Vittorio LANTERNAR.I, por exemplo, distingue fatores endógenos e 
fatores exógenos; porém é obrigado a convir que a distin!ráO é precária, 
porque na realidade as duas ordens de fatores estáo sempre implicadas 
(LANTERNA1U. 1959, 1960). 
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O problema era escolher que tra9os seriam utilizados na compa
ra9ao; sucessivamente se empregaram os religiosos, os culturais, os 
económicos, os políticos; ou todos a um tempo. Isto é, houve classifi
ca9óes que ordenaram os movimentos segundo o tipo de religiao do 
povo em que se produziram; <52> que pretenderam distingui-los pelos 
seus caracteres culturais (53) ou políticos; (54 ) ao passo que outros auto
res agrupavam-nos pelos tra9os mais gerais de qualquer espécie; e outros 
ainda se apegavam aos fatores causais, fossem isolados, fossem aliados 
aos culturais e ao desenvolvimento histórico.· Em todas as tentativas 
se patenteou a arbitrariedade da escolha, que nao decorria de urna 
imposi9ao da realidade ao autor, e sim das preferencias <leste, a par 
da diversidade muito pronunciada que levava a concluir que cada 
caso era individual. 

Tais empresas estavam desde o início condenadas por partirem os 
autores de urna abordagem inadequada: a abordagem cultural. Exce
tuamos a classifica9ao de Vittorio LANTERNARI, que nao é tanto urna 
classifica9ao como a busca de fatores determinantes de movimentos 
messianicos, como resultado também insatisfatório. (55) ~ que culturas 
e civiliza96es sao "únicas", no sentido de possuírem seu próprio estilo. 
Dentro delas, os costumes, os ideais, a técnica, as práticas mais diversas 
possuem fisionomía especial, derivada do contexto a que pertencem; sao 
partes de um todo mais amplo, seus caracteres e sua explica9ao depen
dem do todo em que estao integrados. Cada cultura ou civiliza9ao 
pode adotar tra9os culturais de culturas ou civiliza9oes vizinhas, sem 
perder sua própria personalidade e sem chegar nunca a igualdade com 
a civiliza9ao copiada. A constata9ao <leste fenómeno foi patenteada 
com a descoberta do princípio de reinterpreta9ao: ao englobar un1 
tra90 cultural alheio, é este reinterpretado em termos da cultura que o 
adota, sofrendo entao transforma9óes que o tornam concomitante 
com esta. 

As classifica9óes de Ralph LINTON, de Guglielmo GuARIGLIA, de 
A. J. KoBBEN, isolam tra9os culturais e tra9os específicos dos movi
mentos messianicos, para critérios de classifica9ao. Ora, um movimento 
messianico é nativista, é mágico, é revivalista ou é sincrético de acordo 
com a cultura ou civiliza9ao em que surge. Os tra~os nao tem sentido 
em si mesmos, mas dentro do contexto cultural em que funcionam, 
e cada contexto cultural é único. Podemos aplicar aqui o que Marcel 
MAuss escrevia a respeito de caracteres de fenómenos sociais como a 
magia: se as partes de um fenómeno social formam realmente um 

(152) Ver Wilson D . WALLIS, 1918 e 1943. 
(53) Ver A. J. F . KoBBEN, 1960. 
(154) Ver Ralph LINTON, 1943. 
(65) Ver Vittorio LANTERNARI, 1959 e 1960; a classifica~ao de 

LANTERNARI já foi por nós extensamente criticada em artigo (Pereira de 
QUEIROZ, 1960 e 1964) . 
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todo, "a unidade do todo é ainda mais real do que cada urna das 
partes". (56) 

Por sua vez, classificar é procurar os tra9os constantes apresen
tados pelos fenómenos sociais a fim de se estabelecerem categorías; 
estas se individualizam por característicos aplicáveis a todos os ele
n1entos compreendidos dentro delas, e que nao sao aplicáveis aos ele
mentos existentes fora delas. Se admitimos que cada cultura é única, 
e que os tra9os culturais só sao significativos quando nelas mergulhados, 
nao é possível erigir culturas ou tra9os culturais como base para urna 
classifica9ao porque nao haverá aí constancia. 

Voltando a Marcel MAuss, vemo-lo afirmar: "g evidente que cada 
no9ao, cada prática social possui, como cada idioma, cada instrumento, 
cada objeto social, urna fisionomía especial em cada sociedade dada, 
ou f amília de sociedades dadas. Mas nao é menos verdadeiro que 
existen1 identidades de estrutura (o grifo é nosso) entre os murdu dieri 
e os totem algonquianos; e estas identidades de estrutura permitem 
constituir um genero, o qual merece o nome, mal-adaptado se quise
rem, de totem. Sejam quais forem as diferen9as, estas nao autorizam 
a isolar o que é ao mesmo tempo homólogo e semelhante, o que 
desempenha a mesma fun9ao e apresenta a mesma semelhan9a." ( 57) 

Opondo a diversidade dos tra9os culturais a identidade da estrutura e 
da fun9ao, está o autor indicando urna base válida para classifica9óes. 

Tal foi a abordagem que escolhemos. Dentro de cada sociedade 
global em que ocorrem, ocupam os grupos messianicos determinada 
posi9ao, desempenham um papel, relacionam-se de certa maneira com 
outros grupos sociais internos e com a sociedade global de que sao 
parte. Em todas as sociedades globais que os apresentam, ocupam 
sempre os grupos messianicos a mesma posi9ao e desempenham os 
mesmos papéis? As sociedades em que tem lugar estao todas estrutu
radas da mesma forma? Estas sao as questóes que procuraremos 
esclarecer, a fim de verificar a possibilidade ou nao de urna classifi
~a9a~ de categorías dentro da espécie messianica. Investigaremos, pois, 
identidades de estruturas e de fun9oes, pelo menos em seus caracteres 
mais gerais, entre urna multiplicidade de casos concretos dispersos no 
espa90 e no tempo. 

• 

. "N.ao ~. chegad? ainda o momento de urna sociologia geral do 
milenansmo , < 58> afrrma Norman CoHN, <liante das situa~es dife
rentes em que tal ideología se manifesta, das fun9oes sociais variadas 
que desempenha, da afetividade em que se embebe. E. J. HoBSBAWM 

(56 ) 

(5'7 ) 

(oR) 

Marcel MAUSS, 1950, pág. 80. 
Marcel MAUSS, 1904-1905, pág. 250. 
Norman CoHN, 1958, pág. 106. 
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é da mesma opiniao, mas por razóes diferentes: dos moviment~ mes
sianicos só conbecemos "um pedacinho que, por ~ualquer ac1dente, 
foi des~endado em cortes de justi~a, ou por jornahstas. :m busca ?e 
sensacionalismo, ou por algum estudante dotado de v1sao para dt~
cernir onde bá material ainda nao explorado", de tal modo que "extra~r 
um relato coerente, ordenado e racional de u'a massa de fatos duv1-
dosos e mutuamente contraditórios é quase imprat.icável". <69> A q~an
tidade de monografías ultimamente feitas e sohdamente construidas 
desmente a opiniáo de HoBSBAWM e indica a Norman CoHN ~ue 
estamos já diante do segundo momento de ~studo, que é o d~ tentativa 
de sistematiza~ao a partir das monc;>graf ias ef et?~das..: E1s porque 
vários autores já se abalaram a tentativas de class1ftca~ao. 

A considera~áo de que nao é possível comparar sociedades pr~mi
tivas com a ocidental levou, porém, os autores que buscavam a s1ste
matiza~ao a se conservar apenas no ambito das primeiras. Quando 
muito sao aventadas aproxima~óes tímidas com o que se passa na 
Idade Média como faz Peter WoRSLEY ao terminar seu livro. Os estu
diosos do m~ssianismo ocidental, por sua vez, muito mais preocupados 
em procurar as raízes de fenómenos políticos tais como o fascismo, o 
nazismo o comunismo deixam de lado completamente tudo o que se 

' ' - li . al - (60) verifica nas sociedades primitivas, nao fazendo senao ge1ras usoes. .. 
Nosso intuito é pesquisar a possibilidade de urna reuniao de tod.os 

os movimentos messianicos num quaqro único, seja qual. ~or a ~0~1e
dade a que perten~am, segundo um angulo que . nos fac1hte verificar 
se, soCiologicamente, há limi~e~ dent~o do~ ~?a1s se proc~s~a a. sua 
variabilidade, e se, entre tais hmites, ha poss1b1hdade de se d1st1ngu~em 
classes, generos~ espécies de movimentos. Tra~a-se de escolher, po1s, ? 
elemento social suficientemente geral para. ~1gurar em .t~os_ e suft· 
cientemente rico de modalidades para permitir urna class1f1ca~ao. 

(59) E. J. HOBSBAWM, 1959, pág. 9. . . 
(60) Estava terminada a redayáo desta tese quando fo1 pubhca~o o 

resultado dos colóquios realizados na Universidade de Chicago,. em ab:U de 
1960. A inten9ao destas reunióes f ora permitir justa~ente a compara9ao de 
movimentos milenaristas e messianicos, f os se qual fosse a c~ltura em que 
se apresentassem. Pesquisadores que trabalhavam em áreas diferentes e em 
épocas diferentes, convidados a participar, debateram ~ados que se esten
diam da Idade Média aos nossos dias, e que se localizavam em áreas as 
mais variadas da Europa, da Asia, da África, das Américas. . ~ resul~· 
dos, porém, nao foram satisfatórios ( embora ficasse patente a 1nteira poss1-
bilidade de compara9áo) porque cada autor abordava º· ~sunto de Uf!l 
angulo inteiramente diferente do dos demais, para construir a sua comun1· 
ca~áo. Assim, além de apresentarem movimentos diferentes do p~nto de 
vista cultural geográfico e histórico, também a abordagem var1ava de 
aspectos filosÓficos .e teológicos até os econ?mi<:os e psicológicos. De onde 
se conclui a necess1dade de urna homogeneiza~ao de abordagens para per· 
mitir a c1assificayáo. Ver Sylvia L. THRUPP, 1962. 
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Em todo espa90 social, os indivíduos e grupos se distrjbuem de 
maneira a formar configura9óes visíveis, que se con1portam de maneira 
específica; assim, podemos distinguir a configura9ao familiar da confi
gura9ao económica, da configura9ao religiosa, etc. Em todas elas 
encontramos posi96es sociais interligadas, as quais estao associados 
padroes que regem o con1portamento dos indivíduos que as ocupam, 
dando lugar a integra9ao e diferencia9ao das mesmas; noutras palavras, 
todas sao dotadas de estrutura e de organiza9áo, semelhan9a funda
mental que as irmana, e a partir da qual se manif estam as peculia
ridades que as separam. 

Posi9óes relacionadas, padróes e comportamentos sociais efetivos, 
conquanto na realidade se apresentem como um todo, de tal modo 
que nunca os encontramos isolados, podem ser artificialmente sepa
rados pela análise, decompondo-se em estrutura e organiza9áo. A 
estrutura é o nível mais profundo, que se atinge através do estudo 
dos padróes de comportamento e dos comportamentos efetivos, porque 
eles nos revelam a posi~ao social dos indivíduos. Mas, alcan~ada a 
estrutura, volta-se aos padróes e comportamentos, isto é, ao nível da 
organiza9ao, que será agora muito melhor compreendido porque escla
recida a arma9ao social em que se ap6ia. 

Esta distin9ao foi estabelecida por RADCLIFFE-BROWN. "Quando 
usamos o termo estrutura, estamos nos referindo a um arranjo de 
certo modo ordenado de partes ou de componentes"; ao aplicar o 
termo a grupos sociais ou a sociedades, o autor mostra que a estrutura 
social é o arranjo em que estao diferentes indivíduos ou grupos no 
interior das sociedades, ocupando posi9óes diversas, todas ínter-rela
cionadas. Desse modo, a estrutura social é a rede de posi~óes e rela-
9óes sociais que cobre o espa90 interno de um grupo social ou de urna 
sociedade. O termo organiza9ao está estreitamente correlacionado com 
o de estrutura, mas nao podem ser tidos como sinónimos; enquanto, ao 
lidarmos com as estruturas, estamos <liante de espécies de esquemas, 
ao passarmos para a organiza9ao incluímos nos esquemas as atividades 
dos indivíduos ou dos grupos, modeladas por padróes de comporta
mento e obrigadas a se adequarem tanto a estes padróes, quanto urnas 
as outras. Para RADCLIFFE-BRoWN, enquanto ao nível da estrutura nos 
defrontamos unicamente com sistemas de posi~óes sociais, ªº nível da 
organiza9ao deparamos com sistemas de papéis sociais. ('61) Conside
ramos, porém, diferenciando-nos do autor citado, que neste nível nao 
sao só sistemas de papéis sociais que vamos encontrar; nele se incluem 
também as atividades de indivíduos e grupos, no afá de se harmoni
zarem ou de se oporem. Todo o esfor~o de integra9ao e diferencia~ao 
dos componentes de um grupo social ou de urna sociedade global, de 
que resulta a configura9ao específica deles. é alcan~ada por intermédio 
das atividades organizatórias, se desenvolvendo de acordo com os 

' 
(61) RADcLIFFE-BRo~. 1952, págs. 10-11, 191-193. 
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esquemas das posi9óes sociais e sob a égide dos padróes de compor-
tamento. , . 

Sociedades e grupos sociais sao, entao, construidos de con1untos 
de estruturas e organiza~óes peculiares -:- familiar .. es, económicas, . r~li
giosas, políticas, etc. Se quisermos considerar a rede total de pos1~oes 
e rela~óes socia is que, em seu emaranhado, f orm.am a estrutura, a 
taref a nao só será por demais árdua, dada a quanhdade ~e ~l~ment~s 
com que devemos contar, como di!icilm~nte se chegará a f1s.1onQm!a 
real das sociedades e dos grupos. Ha, porem, sempre urna conf1gura~ao 
que se impóe como a mais importante, influenciando as demais de tres 
maneiras. A influencia mais visível é ao nível dos padróes de compor
tamento, que se modelam sobre o pa~rao social signif~cativo. Também 
é percebida através do exame dos s!s~emas .de rel.a~oes que marcam 
aos indivíduos ou aos grupos sua pos1~ao social. Finalmente, 9-ualquer 
altera~ao nesse sistema de rela9óes modifica totalmente a configura9ao 
grupal total. . 

Cada indivíduo dentro dos grupos, cada grupo dentro das socie-
dades globais pode ocupar várias posi~~es a ~~ ~emp~, nas configura
~óes existentes; mas a posi9ao que lhe da a defin19ao_ulhma corresponde 
ao conjunto mais importante de status e de rela9oe~. Is.to é, o 9~e, 
do ponto de vista da sociedade global, defin~ em seu 1nt~nor a pos1~ao 
de um indivíduo ou de um grupo, é um sistema especial de rela9oes 
que assim se verifica como o mais importante. Nao é, poi~, pela com
para9ao entre os vários sistemas de rela9óes que des~obr~os qu.al ? 
mais relevante; é pelo papel que desempenba na locahza9a? ~o,s 1nd1; 
víduos e grupos dentro da sociedade global. ~uando o 1nd1v1du<: e 
caracterizado pela sua posi~ao de chef e de fam1ha, ~el .... as s~as re.la~es 
de parentesco, independentemente de suas outras posi9oes, este sistema 
de rela~óes é considerado significativo. <62> 

Tal a abordagem que seguiremos em nosso estudo. Os grupos 
messianicos sao internamente estruturados e organizados; mas perten
cem a sociedades que também tem sua estrutura e organiza9ao internas 
e, dentro delas, ocupam determinadas posi9óes, para com elas . manter 
determinadas rela9óes. Sob estes aspectos encararemos os movimentos 
messianicos, de maneira a verificar se sio estruturalmente semelhant~s 
ou divergentes, tanto em sua própria constitui9ao, quanto na constt
tui9ao das sociedades ero que tem origem. 

Como movimento, isto é, como grupo em a~io, o grupo messia
nico desempenha urna fun9ao relativamente a estrutura e organiza9ao 
das sociedades globais as quais se vincula. Aspecto que também urge 
analisar, principalmente por estarmos diante de um grupo que se carac
teriza por sua atividade; atingirá esta os níveis da organiza~ao e da 

(~2) Nossa abordagem pretende, pois, se colocar na linha de RADCLIFFE· 
BaoWN e de Raymond FIRTH, com pequenas modifica~óes devidas a nossa 
interpreta~o pessoal (RADCLIFFE-BR.oWN, 1952; Raymond Fmm, 1951 ). 
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estrutura? O termo fun9ao será, pois, tomado no sentido de tare fa 
que está sendo cumprida, de papel que está sendo desempenhado, de 
exercício de atividades com determinado objetivo; tal objetivo nao é 
f or9osamente a continuidade da estrutura e da organiza9io, pode ser a 
sua modifica9ao, outro aspecto dos movimentos que também se pro
curará esclarecer. 

A elei9ao desta abordagem limitou o estudo dos casos nao brasi
leiros exclusivamente aqueles que já tinham sido objeto de monogra
fias, sejam históricas, sejam sociológicas. Por isso, comparando-se nosso 
trabalho coro o extenso levantamento de movimentos messianicos efe
tuado por Wilson D. WALLIS, por exemplo, verifica-se que lidamos 
com urna gama relativamente pequena deles. A nosso ver, sao porém 
suficientes para o estabelecimento de um primeiro quadro de referen
cias, sob a forma de urna tentativa de classifica9ao, que será em seguida 
verificada pelo exame dos casos brasileiros. Seguimos o caminho que 
julgamos o mais indicado para os trabalhos sociológicos, a saber: urna 
síntese (que no nosso caso é classificatória, mas que podía ter sido 
também interpretativa), depois que estudos monográficos esclareceram 
vários casos particulares. Na segunda parte do trabalho, estabelecida 
a classifica9ao, servir-nos-emos para testá-la tanto de movimentos brasi
leiros já estudados monograficamente, quanto de outros que nio o 
foram ainda; mas, neste caso, trata-se de fenómenos sobre os quais 
possuímos quantidade de documentos que permitiu a reconstru9io do 
ponto de vista que nos interessa. 

Poder-se-ia argumentar que, considerando lado a lado trabalhos 
baseados em dados históricos e trabalhos baseados em pesquisas de 
campo, estamos reunindo dados beterogeneos e, por isso, nao compa
ráveis. (63 ) Todo material é sempre heterogeneo nalguns aspectos, homo
geneo noutros; neste caso, quer se trate de movimentos do passado, 
quer se trate de movimentos em curso, estamos diante de fenómenos 
religiosos que englobam conjuntos determinados de indivíduos, locali
zados de diferentes maneiras dentro do espa90 social, e que mantero 

(63) A possibilidade desta compar~áo de dados é claramente exposta 
na introdu9ao de Sylvia L. THR.UPP ao volume dedicado aos colóquios de 
Chicago em 1960. O trabalho do antropólogo, do sociólogo e do historiador 
moderno apresenta pontos de contacto, embora utilize técnicas diferentes. 
Todos se preocupam em descrever a organiza9áo social; a posi9ao social 
dos grupos e dos indivíduos dentro da sociedade global; a origem geográ
fica e social das coletividades que sao presa de tais movimentos; o estilo 
de vida dos diferentes grupos dentro da sociedade global; as cren9as e 
idéias que servem de motor aos movimentos. Isto é, qualquer que seja o 
estudioso de movimentos milenaristas e messianicos, suas preocupa~Oes des
critivas sao semelhantes, a colheita incide sobre as mesmas ordens de dados; 
no momento da interpreta~ao e síntese finais é que váo surgir de novo as 
divergencias, dadas as preocupa~oes diferentes dos estudiosos. Ver Sylvia 
L. THRUPP, 1962. 
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entre si certa ordem de rela~óes. Se a todos podemos encarar desse 
ponto de vista, entao ternos homogeneidade básica para efetuar nosso 
estudo. 

* 
Os termos "messias" e "messianismo", o qualificativo "messianico" 

tem boje direito de cidadania nos estudos sociológicos. Em trabalho 
por nós efetuado anteriormente, notávamos a confusao estabelecida 
quanto ao significado do primeiro, que cobria dois fatos sociais dife
rentes: a cren~a na vinda de um enviado divino que traria aos homens 
a felicidade terrestre; e a a9ao de todo uro grupo obedecendo as ordens 
do enviado divino, com o objetivo de instalar tal felicidade na terra. (64 ) 

Verificada a existencia de cren9as messianicas que nao chegam a se 
concretizar em movimentos, propúnhamos entao reservar exclusiva
mente "messianismo" para nomear os anseios do povo, para aquela 
fase que Paul ALPHANDÉRY chamou de espera messifinica,· movimento 
messianico seria atividade de urna coletividade sob a dire9ao de um 
mensageiro de Deus - o messias - para apressar o Milenio. (65) Con
tinuamos a adotar a mesma distin9ao, que permite focalizar melhor o 
problema que nos ocupará nas páginas seguintes. (66) Messianismo 
( doutrina) e messias (o líder), nos interessarao apenas na medida em 
que serviráo para esclarecer certos aspectos do movimento messianico. 
A abordagem através da doutrina seria teológica: a segunda, s6cio
psicológica. N osso objetivo é a análise de movimentos messianicos, 
isto é, de grupos em a9áo tendo em vista um determinado objetivo, 
que é o de instalar o paraíso na terra; noutras palavras, que é o de 
transformar o mundo em que vivero. 

(64) Pereira de QuEIRoz, 1957, a), pág. 209. 
(65) A mesma confusáo existe com rel~áo aos termos Milenio, mile

narismo, movimento milenarista. Henri DESROCHE utiliza "messianismo" para 
nomear a cren9a na vinda do redentor, e "milenarismo" com o significado 
de "movimento sócio-religioso destinado a acelerar a vinda do Paraíso Ter
restre" (Henri DESROCHE, s. d. ) . Preferimos, porém, nossa solu~áo. Como 
vimos pelas defini~óes anteriores de Max WEBER, Paul ALPHANDÉRY, Hans 
KoHN, o messias por defini~ao anuncia e introduz um reino celeste na 
terra, o que significa trazer a salv~ao para urna coletividade (pois há 
redentores que vem salvar individualmente seus adeptos). Nem outro signi
ficado tem o Milenio, que é salva~ao coletiva também. No entanto, já 
frisamos que o Milenio nao é for9osamente trazido por um messias. Tam
bém já especificamos que só nos interessa este caso, pois nos colocamos 
na perspectiva de estudiosos que por meio de focaliza~óes diversas tentam, 
no fundo, urna melhor compreensao de sua época; tem em nossa época 
sucedido com freqüencia o aparecimento, além dos religiosos, de messias 
leigos que pretendem instalar o Milenio para a humanidade ... 

(66) Outra limita9ao a qual nao pudemos fugir foi a do idioma. Nao 
compreendendo o alemao, nao nos pudemos utilizar das muitas e impor
tantes obras que tem sido editadas nessa língua. 

PRIMEIRA PARTE 

MOVIMENTOS MESSIANICOS PRIMITIVOS 
E NA CIVILIZA<;AO OCIDENTAL 



INTRODUC.AO 

Segundo depreendemos do desenvolvimento seguido pelos estudos 
e pesquisas sobre movimentos messianicos, há dois tipos de material 
pesquisado: aquele levantado em pesquisas de campo e fornecido por 
popula~oes de tipo primitivo; e o recolhido em documentos que permi
tiram trabalhos de reconstru~áo histórica. Conservaremos por enquanto 
esta distin~áo; a análise permitirá verificar em que medida é viável 
manter posteriormente esta diferencia~ao, ou propor outra mais con
dizente com os dados. 

1 

MOVIMENTOS MESSIÁNICOS PRIMITNOS 

A existencia de movimentos messianicos entre povos primitivos 
f oi observada de pouco mais de um século a esta parte, e a origem foi 
atribuída ªº contacto entre eles e povos de civiliza9ao ocidental. o 
choque resultante das dif eren~as de nível sócio-cultural de do is grupos 
em presen~a, repercutindo de maneira desastrosa na cultura mais rudi
mentar do ponto de vista tecnológico, dava lugar a desorganiza~ao desta 
e, entre as rea~oes, algumas tomavam a forma de movimento messia
nico. Em tres áreas do mundo foram tais movimentos estudados com 
maior freqüencia: entre os índios do Oeste americano; no Congo e na 
África do Sul; na Melanésia. 

1 - Movimentos messianicos entre tribos do Oeste americano. (1) 

O primeiro movimento de que se tero notícia, entre estas tribos, 
surgiu em 1762, na regiáo de Ohio, quando da ocupa~ao <leste terri
tório; chamou-se Dan~a do Profeta e teve sucessivos ressurgimentos 

(1) :estes movimentos muito cedo foram estudados, tal o terror que 
espalharam na popula~áo americana; o trabalho de James MooNEY, pri· 
meira monografía antropológica sóbre o assunto, data de 1896. 
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até que os brancos dominassem totalmente toda a zona. (2 ) Em seguida 
é no Oeste que vai aparecer, abarcando as tribos da regiáo de Colúm
bia: iniciou-o o profeta Smohalla, em 1870. (3) Finalmente, as Ghost 
Dance Religion form aram duas vagas, a primeira contemporanea de 
Smohalla, a segunda em 1890. Liderada pelo pai de Wovoka (o grande 
messias de duas décadas mais tarde), a primeira Ghost Dance ficou 
limitada ao território de Nevada e norte da Califórnia, sem chamar 
quase a aten9áo dos brancos e sem se espalhar mais pelo país. <4 ) A 
segunda, iniciada por Wovoka, teve rapidíssima dissemina9ao entre as 
tribos do Oeste, cobrindo vasto território das Planícies até os limites 
canadenses, e alarmando os brancos, amedrontados pela possibilidade 
de urna revolta armada de todos os indígenas confederados. (IS) A 

(2) O território que fica entre o mar e os montes Alleghanys foi 
ocupado por volta dessa época e sucessivos movimentos liderados por pro
fetas ali tiveram lugar. Os profetas, impelidos por visóes, pregavam o 
regresso a antiga vida tribal, mas unindo-se as tribos até entao inimigas e 
abandonando as guerras que moviam urnas as outras; exigiam também o 
abandono da embriaguez ritual, da poligamia, dos cantos religiosos, da 
magia; incorporavam elementos cristaos na nova doutrina e ritual. Mediante 
estas práticas, os indígenas venceriam os brancas, recuperariam seus territó
rios e levariam urna vida de eterna felicida<le. ~stes movimentos chegaram 
as vezes até a revoltas sangrentas: a de P.ontiac, cacique dos Ottawa, em 
1795; a dos Creek, em 1813 (James MooNEY, 1896, págs. 669, 677, 675-676, 
692-694). 

(3) Sniohalla freqüentara missao católica em crian~a e seu movimento 
mostra muitas influencias dessa doutrina e ritual. Come~a a pregar em 
1850, anunciando a chegada de um novo deus, de quem era o enviado, para 
ensinar aos índios dan~as que nao conheciam e fornecer-lhes outras visóes. 
Afirmava que todos os índios mortos ressuscítariam e, jm1tamente com os 
vivos, venceriam os brancas, levando em seus territórios. a mesma existencia 
de outros tempos. Todas as tribos da regiáo de Colúmbia (menos ailgumas 
já adeptas do catolicismo) aderiram a ele (James MOONEY, 1~96, págs. 
709-733 ). 

(4) As datas ·diferentes do desencadear dos inovimentos decorre de 
terem sido em épocas sucessivas os contactos com os brancos nos diferentes 
territórios. James MOONEY explica: o movimento liderado pelo pai de 
Wovoka nao se dissemina a leste porque essas tribos nao "estavam pron
tas": a vida tribal ainda se conservava, os últimos búfalos ainda corriam 
nas planícies. 

(5) KROEBER, 1925, págs, 376, 868-869-870; James M~NBY, . 1896, 
pág. 805; Philleo NAsH, 1937, pág. 413. - Segundo A. J. F. KoBBEN, o 
movimento, no espa~o de um ano, se alastrou do sul de Nevad·a, - a zona 
dós Paiute - para quase todos os índios da:s Planícies · numa área de 1300 
milhas de oeste para leste, e de 1000 mil has do sul para o norte. Nesta 
rápida invasáo, superou a barreira das Montanhas Rochosas, as diferen~as 
de linguagem e de cultura das tribos envolvidas: "os orgulhosos ca~adores 
de búfalo se deixando inclusive ser inspirados pelos ínfimos arrancadores 
de raízes da zona semi-árida". KoBBEN, 1960, pág. 119. 
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amea9a que representavam, fez com que se buscasse um melhor conhe
cimento do movimento através de seu estudo, que foi entregue a James 
MOONEY. 

As tribos afetadas pertenciam a um estágio de cultura material e 
de tipo de vida económica muito semelhante. <6 > Tratava-se de povos 
ca9adores e guerreiros, cuja existencia girava de preferencia em torno 
das lutas tribais e das ca9adas do búfalo. Todos tinham mitos que 
tratavam do envelhecimento e rejuvenescimento do universo. Também 
quase todos conheciam o mito do herói cultural, que, depois de várias 
f a9anhas, abandona o mundo a sua sorte, prometen do porém volt ar 
um dia quando chegasse o momento de destruí-lo e de criar um outro, 
livre de imperfei9oes e da morte. (7) 

A situa9ao entre brancos e índios era também mais ou menos 
semelhante nas várias zonas. A princípio, tratados estabelecidos de 
parte a parte davam aos nativos a impressao de que entre eles e os 
brancos as rela9oes se organizavam no mesmo nível, de potencia a 
potencia. Os brancos procuravam nao interferir na organiza9ao interna 
das tribos, aparentemente pelo menos. Tribos houve que chegaran1 a 
alguma acomoda9ao com o ocupante branco, para quem trabalharam, 
e conseguiram conservar mais ou menos os seus costumes. (8) 

Na maioria dos territórios, porém, a partir do século XIX, a 
penetra~ao branca se tornou cada vez mais profunda, tanto mais que 
repentinamente se descobriu ouro. Os limites fixados para residencia 
indígena foram se estreitando, os tratados permaneciam letra morta. (9 ) 

Principiou também o governo americano um programa de integra\:ªº 
indígena, que se expressava de maneira variada, desde a proibi~ao pura 
e simples de determinadas práticas, religiosas ou nao, até as tentativas 
persistentes para converter a economía de subsistencia, baseada em 
rela\:oes cooperativistas, num sistema individualizado e comercializado 
de agricultura, fóssem quais fóssem as condi9oes locais; As normas 
de vida do homem branco foram impostas: obrigatoriedade da escola, 
regras de casamento e de heran~a, práticas medicinais e cren~as reli-

(6) Contemporanea da Ghost Dance é a seita dos Shakers indígenas, 
estudada por BARNETT, que a denomina "messianica". No entanto, faltam 
dois tra~os essenciais para que tal denomina~áo lhe caiba: a) nao promete 
e nem faz seus adeptos procurarem realizar o paraíso terrestre; b) a sal
va9ao buscada é inteiramente individual e nao coletiva. Ver BARNEIT, 1957, 
cap. V, págs. 141-175. 

(7) Arie van DEURSEN, 1931. 
· (8) J. MOONEY, 1896, págs. 765-772. 
(9) A incomprecnsáo da maioria dos agentes governamentais tornava 

ainda mais tensas as rela9óes dos nativos com os brancos (J. MOONBY, 1896, 
págs. 816, 825-826). Para se ter idéia da rapidez coro que desapareceram 
do ~enário americano, veja-se que os Pawnee eram 8000 no início do século 
XIX, e ficaram reduzidos a menos de 700 no fim do mesmo século (Mur
ray WAX, 1957, pág. 113; ver também KoBBEN, 1960, págs. 119-120). 

' 
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giosas. Tais medidas, assim como a campanha para ridicularizar entre 
os jovens os antigos costumes tribais, no intuito de desgostá-los destes, 
produziam qua se fa talmente a decadencia das rela~óes baseadas no 
sistema de parentesco, pelas quais se regiam as comunidades, impon
do-se em troca as rela~óes dos brancos, baseadas primordialmente no 
sistema económico. Desesperados, viam os indígenas dia a dia se 
transformar para pior suas condi~óes de vida. 

Surgem entao movimentos de rea~ao, que envolveram tanto os 
nativos que tinham conseguido certa acomoda~ao, quanto os que 
sofriam desorganiza~ao tribal. <10> A rea~ao tomou forma messianica 
e o profeta mais importante foi Wovoka. Pertencia justamente a 
tribo Paiute, "fraca e pacífica", que nao fóra evacuada para nenhum 
reservado mas continuava a morar em seu vale nativo, os homens 
trabalhando como peóes para os brancos, numa certa acomoda~ao. 

Wovoka trabalhou também numa família dos invasores; conside
ravam-no laborioso e cumpridor de seus deveres. Inspirado por sonhos 
e visóes, pos-se a pregar aos conterraneos que nao deviam lutar uns 
contra os outros, nem combater os brancos, pois estes estavam fadados 
a desaparecer, mas seriam for~as sobrenaturais que os aniquilariam. <11> 
Os adeptos tratavam-no por Nosso Pai. :e,1e afirmava que, da "visita" 
que fizera ao outro mundo, trouxera o controle sobre os elementos 
e o comando de todas as coisas; lá recebera a Dan~a sagrada que, 
executada durante cinco dias consecutivos, apressaria a transf orma~ao 
do mundo em paraíso terrestre, no qua] seriam restabelecidos todos os 
costumes nativos, ninguém teria de trabalhar, e viveriam juntos ante
passados e descendentes. 

Espalhando-se a notícia de seus poderes extraordinários, come
~aram a visitá-lo delega~óes de diferentes tribos, que desejavam ouvi-lo 
e aprender a Dan~a. Doutrina e rito se espalharam de tribo em tribo, 
sofrendo as mudan~as inevitáveis advindas principalmente das defi
ciencias de comunica~ao resultantes das diferen~as de linguagem entre 
os grupos nativos, sem esquecer a diversidade mitológica e a imagi
na~ao de cada apóstolo que a difundiu; mas sua estrutura básica 
permaneceu sempre a mesma. Embora originariamente nao fosse preci
samente hostil ao branco - nao o amea~ava, apenas constatava que 
seria destruído com a revolu~ao mundial que se processaria - nalgu
mas tribos pregou-se abertamente a resistencia contra ele e, mesmo, o 

(10) Um intervalo de dez a vinte anos decorre entre um golpe pro
fundo dado a urna cultura nativa e a rea~ao desta sob a forma de urna 
"doutrina de restaura~ao", diz KRoEBBR ( 1925, págs. 868-869). No entanto 
os Sioux em cinco anos tinham sofrido desorganiza~o que nenhuma outra 
experimentara em vinte e sua rea~ao foi também muito mais rápida. Nao 
se pode falar, pois, em "momento psicológico" que requer tempo, como 
pretende aquele autor. 

(11) MooNEY, 1896, págs. 765-776; WAX, 1957, pág. 115; KltOBBEll, 
1925, págs. 583-584, 868; KoBBEN, 1960, pág. 120. 
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dever de expulsá-lo para apressar a vinda do paraíso terrestre; no 
entanto, foram varia9óes que existiram somente onde houve um agra
vamento da insatisfa9ao crónica que se tornara "normal" entre os aborí
genes. <12> A maioria das tribos, porém, reprovava os Sioux (que foram 
os mais violentos) por terem provocado um conflito aberto e sangren to 
devido a sua impaciencia, em lugar de esperar que Deus os libertasse 
no momento que lhe aprouvesse. (18) 

A doutrina pregada pelos diferentes apóstolos era largamente seme
lhante. Afirmavan1 se manter em contacto direto com a divindade ou 
com os antepassados mortos, que lhes garantiam para muito breve a 
reuniao de todos os indígenas, sem distin~ao de tribos, mortos e vivos 
numa terra regenerada, para viverem de acordo com o ideal de felici
dade aborígine, livres da morte, da doen9a e da miséria. A grande 
mudan~a seria anunciada por catástrofes que liquidariam os brancos, 
mas de que os indígenas sairiam incólumes. 

- O ritual também sofría varia9óes, de grupo para grupo, mas pou
cas. Continha urna mistura de elementos indígenas e cristaos, (14) e 
eram básicos a purifica~áo pelo banho, o recebimento de sonhos e 
visóes, as dan~as sagradas. A dan~a era o rito mais importante; por 
meio dela se conseguiría apressar a vinda da existencia idílica futura, 
e todos deviam dan9ar, sem distin~ao de sexo nem de idade. No seu 
~ecorrer produziam-se transes místicos semelhantes a transes hipn6-
t1cos, durante os quais os indivíduos tinham visóes. Estas eram também 
de grande valor: o profeta conhecia sua missao através dos sonhos; só 
chegava a sacerdote quem os tivesse numerosos; os adeptos sentiam-se 
realmente integrados na nova religiao quando "sonhavam", isto é, 
caíam em transe. <15> Várias regras morais eram também impostas: 
nao fazer mal a ninguém; agir sempre de acordo com o bem. nao . ' 
mentrr; nao chorar os mortos (isto é, abolir os rituais indígenas de 
luto); paz com os brancos até o dia da liberta~ao e, acima de tudo, 
proibi~ao da guerra intertribal e de todos os rituais a ela presos. (16) 

c12) MooNEY, 1896, págs. 777-782; KoBBEN, 1960, pág. 121. 
(13) MOONEY, 1896, pág. 786. 
< 14 > Os tra~os cristáos nao provinham apenas do contacto com mis

soes católicas ou protestantes, como também dos Mormons, que andavam 
pela regiáo em grande atividade de caitequese, tendo convertido muitos índios 
(MOONEY, 1896, págs. 394, 704, 717). 

( l5) Lembra J. MooNEY que toda a sabedoria, todo o conhecimento 
indígena é obtido por meio de sonhos. A Ghost Dance deriva entao de 

b . l ' ' urna ase essenc1a mente nativa. Em defesa dela, aconselhavam muitos pro-
fetas que os indígenas nao trabalhassem como os brancos; o trabalho conti
nuado tornava pesados os corpos, endurecía os espíritos, impedindo o sonho 
(MOONEY, 18,96, págs. 673, 701, 723-724, 773. Ver também, WAX, 1957, 
págs. 114-115). 

(16) MOONEY, 1896, pág. 783. 

' 
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Embora destinada a trazer de volta o antigo estilo de vi~a tribal, 
Ghost Dance Religion, como um conjunto de cren~as e de ritual,. era 

~uito diferente das cerimonias tradicion~is, e disso, ,tinham os nativos 
perfeita consciencia. Os antepassados ens1navam . aos lideres, 1!-ºs son~os, 
práticas novas, tanto assim que mulh:re~ ~ cnan~a~ tai:nbe~ deviam 
participar (o que era proibido nas cenmonias trad1c1ona1s). < • > • 

Os messias foram sempre índios puros. Um ou outro tinha t1d.o 
maior contacto com os brancos - Wovoka, apontado ~orno o ma1s 
importante deles, em crian~a freqüentara missao ca~~hca, tendo se 
familiarizado com o ritual, e trabalhara para u~a f a~1ha branca. E~ 
geral, eram também chefes ou filhos de chefes, isto e, ocup~vam ~0~1-
\:ªº de destaque na hierarquía tribal intern.ª: <18> Por seu intermedio, 
0 herói ou os espíritos dos mortos transm1tiam as nov~s cre~~~s, a~ 
dan~as e outros ritos cuja disparidade para com as antigas praticas e 
encarecida tanto po; James MooNEY quanto. por Alfred KROEBER: 
constituía a Ghost Dance Religion algo de diferente, tanto em face 
das cren~as aborígines, quanto das cristas. <19

> 

Eram, pois, os profetas intermediários entre a divin?~de e os nati
vos entre os antepassados e os descendentes; alguns d1z1am encarnar 
0 herói cultural ou a própria figura do Grande Criador (Master of 
Life) · outros encarnavam urna personagem sincrética que era o Grande 
Ante~assado e também era Jesus. <20> Mas acreditavam-se sempre d?ta
dos de poderes sobrenaturais, que se revelavam em curas extra?rd1ná
rias e outras atividades sobre-humanas, mostrando que do~1navam 
inclusive a própria roorte; controlavaro os, elementos? ~roduz1ndo. ao 
seu bel-prazer chuva, seca, nevadas; e alero de on1sc1entes, sabiam 
tornar-se invisíveis aos brancos. <21> 

Organizador de nova relÍgiáo, rodeava-se o prof~t~ de um círculo 
de apóstolos que . tinham em geral estudado nos colegios dos bra?co.s, 
a leste, de .. que eram antigos aluno~;, ~ondu~iam a cor~es~ondenc1a 
sagrada de um ponto a outro do terntono; ag1ndo como 1nterprete"s e 
muitas vezes assumindo a própria dire~ao das dan~as. <22

> Sem este 
contínuo vaivém nunca a Ghost Dance se teria espraiado tanto, atin-' . " . gindo Reservados separados por longas d1stanc1as. . . 

Em geral, limitavam-se os apóstolos a pr~ga~ e a instruir, esco
lhendo sete indivíduos (homens e mullieres, md1ferentemente) para 
serem urna espécie de sacerdotes locais. A Ghost Dance efetuava, 
assim, urna eleva\:ªº do status feminino no interior das tribos, pois as 

(17) A. KROEBER, 1925, pág. 270. 
(18) J. MOONEY, 1896, págs. 681, 716, 717. 
(19) James MooNEY, 1896, págs. 675 a 771; A. KROEBER, 1925, em 

todo o livro. 
(20) J. MOONEY, 1896, págs. 675, 695, 705, 723-724, 771, 897, 913. 
(21) J. MOONEY, 1896, págs. 672, 718, 721, 766, 772. 
(22) J. MooNEY, 1896, págs. 807-808, 820. 
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mulheres nao podiam ocupar cargos na hierarquia sacerdotal da antiga 
cultura aborígine. (23) A escolha recaía sobre aquéles que, já tendo 
experimentado visoes, mostravam possuir f or\:a hipnótica, exercendo-a 
sobre os demais nas rodas de dan9a. <24 > Sao essas as notícias que 
oferece MooNEY sobre a organiza~o interna do grupo messianico. 

Malgrado as diferen\:as de detalhes, o mesmo fundo comum servia 
de base aos vários movimentos: que todas as tribos formassem um 
grupo só, o da ra\:a aborígine, oposta ao branco; (25) que abandonassem 
certas práticas religiosas indígenas e adotassem outras, provenientes do 
branco; que agissem como mandava o profeta, pois entao seriam expul
sos os brancos e viveriam os nativos urna existencia paradisíaca. <26> 

Dentro <leste contexto geral, ero que o branco é encarado como opo
sitor, foram justamente as atitudes para coro ele que mais yariaram, 
de acordo com as situa96es diversas em que se encontraram 'a,s tribos, 
indo da possibilidade de paz até a prega9ao da luta sem quartel. 

A compara~ao entre a doutrina da Ghost Dance que se disseminou 
entre os Paiutes e a que se desenvolveu entre os Sioux, demonstra-o. 
Os Paiutes permaneceram em suas terras, passando a trabalhar para os 
brancos como peces, relativamente bem pagos e conservando, mais ou 
menos, a mesma vida nativa; pareciam nada desejar dos bens ou do 
modo de vida do hornero branco. <21> Wovoka, o grande líder messia
nico, entre eles nascido, difundiu urna doutrina de paz: Deus dividira 
o mundo em tres partes, dando o oeste ao profeta Paiute, o leste ao 
governador americano Harrison e ficando com o mundo celeste, por 
isso nao havia razao para hostilidades contra . os brancos, cada qual 
tinha o seu lugar. Breve chegaria a era de perfei9ao, se os índios 
seguissem as ordens do profeta, e, na terra transformada em paraíso, 
sem mortes nem doen9as, viveriam, brancos e índios, fraternalmente. 
O Advento se realizaria simplesmente por meio de dan9as e ora9oes, 
nao sendo necessário violencias. (28) 

(28) Segundo MooNEY, foi na Ghost Dance que pela primeira vez se 
viu urna mulher usar na cabe~a enfeites de penas, exclusivamente reservados 
aos homens e sacerdotes (M<X>NEY, 1896, pág. 909) . 

(24) J. MOONEY, 1896, págs. 924, 928. 
(25) "Somente os que conhecem o ódio mortal que antigamente ani

mava os Ute, os Cheyenne, os Pawnee, uns contra os outros, e podem 
contrastá-lo com seu espírito atual de mútuo amor fraterno, conhecem o 
que realizou a Ghost Dance, no sentido de trazer os selvagens a civiliza~ao" 
( M<X>NEY, 1896, pág. 783 ). 

(26) J. MOONEY, 1896, págs. 711, 828. 
(27) M<X>NEY comenta que estes índios só desejavam dinheiro para 

comprar roupas, quinquilharias e muni~óes de ca~a, "curioso exemplo de 
um povo que aceita o inevitável, mas que apesar disso ainda resiste as 
inov~óes" (MOONEY, 1896, pág. 770). 

(28) J. ~<X>NEY, 1896, págs. 765-772. 
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A vida dos Sioux f ora por duas vezes modificada, desde a chegada 
dos brancos a América. A princípio, antes da expansao para oeste, a 
ado~ao do cavalo fizera-os suplantar. todas as ou~ras tribos, levando-os 
a alto grau de poderío e de prospendade, que a1nda conseryavar:? em 
1860. Em seguida, alguns anos bastaram para que, dada a 1nvasao de 
suas melhores terras, e devido ao extermínio das manadas de búfalos 
(fonte de abastecimento e elemento centralizador de sua cultura), se 
vissem praticamente reduzidos ~ ~iséria .e a fome. A re~orda~ao dos 
tempos de abastan~a, muito prox1mos amda, tornava ... ma1s amargo. o 
presente. A doutrina da Ghost Dance alcan~a entre eles extrema vio
lencia. Para dan~ar, exigía-se o abandono de tu do quanto fosse pro
veniente do branco - roupas, utensílios, etc.; quando os mortos se 
aproximassem, urna grande catástrofe líqüida;ia o mundo, sobr~vivend_? 
somente os nativos. Em alguns grupos, af1rmava-se que deviam pn
meiramente os nativos aniquilar todos os brancos, pois seu extermínio 
apressaria o grande momento do retorno dos antepassados. Todas essas 
amea~as criaram tal tensao que conflitos sangrentos chegaram a ter 

lugar. <29> 
Os estudos sobre a Ghost Dance Religion efetuados no Reservado 

de Klamath por Philleo NASH mostraram a mesma gama de rea~óes. 
Os indígenas que habitavam a localidade de Lower End tinham urna 
administra~ao branca que lhes deu a assistencia necessária, sem impo
si~óes contrárias ao seu modo de vida (por exemplo, sem impor-lhes 
residencia aglomerada num ponto, ao que nao estavam habituados), 
e a Ghost Dance Religion entre eles nao tomou forma declaradamente 
antibranca, a volta dos antepassados traria o paraíso terrestre de ma
neira tao favorável que o futuro é esperado com otimismo. Na locali
dade de Upper End, deu-se o contrário; embora a comunidade se 
conservasse muito mais independente, com menos contacto com os 
brancos e com mudan~as culturais menos perceptíveis, nao tiveram 
assistencia e as irnposi~óes, em pequen o número, f oram rígidas. A 
Dan~a assumiu aspectos antibrancos muito violentos: urna catástrofe 
acabaría com o mundo e com os brancas, traria os mortos ressusci
tados, numa tal iminencia e no meio de tais horrores que viviam os 
índios em intensa apreensao pelo futuro. Tanto num quanto noutro 
caso as doutrinas reuniam elementos das duas culturas, a branca e a , 
indígena; eram sincréticas. (30) 

(29) KRoEBER também se refere as modific~óes havidas (Ver 1925, 
págs. 869-870). As amea9as dos índios criaram tal ambiente de terror que 
um dos agentes americanos ficou com o apelido de "rapaz-que-tem-medo
dos-índios". De tal maneira alertou as autoridades que for~as militares 
foram enviadas para a regiao, as quais, depois de terem provocado graves 
conflitos, acabaram massacrando homens, mulheres, velhos e crian9as. Ver 
MOONEY, 1896, págs. 816-828. 

(30) Philleo NAsH, 1937, págs. 401-402, 406, 423, 426. 
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A existencia do mito na cultura tribal anteriormente ao contacto 
com os bran~os é impo~tante, pois, nao f oram os movimentos registra
dos entre tr1bos que nao o pos-suiam; e, o que é mais, a falta agiu 
comC\ barreira, impedindo-lhes a difusáo. De fato, a Ghost Dance che
~ou até o Iimi:e do ter,ritório dos Pueblos, mas nao foi adotada por 
estes porque nao possuiam, entre seus mitos, nem o de rejuvenesci
mento da terra, nem o do retorno do herói cultural, como unáninie
mente afirmam James MooNEY e Alfred KRoEBER. (31) 

A semelhanya . da G~ost Dance R71igion por toda a parte onde 
se espalhou, em tnbos d1f eren tes, de hnguagem diferente, mas num 
co~tacto . semelhante com o branco, todas elas possuindo em sua mito
log1a a figura do her6i cu.ltural. ou, pelo. menos, a lenda da renovayao 
do mui:ido, mos~ra que a 1ntens1dade ma1or ou menor da agressividade 
~epend1a exclus1vamei:ite do grau maior ou menor de opressáo ressen
tt~a. A. parte essa. d1feren~~' um mesmo modelo de rea~áo religiosa 
fo1 seguido pelas tnbos americanas de determinada regiao no momento 
da conquista de seu território pelos brancos, tanto em t~ibos bastante 
desorganizadas, quanto em tribos menos atingidas por esse processo. (82) 

2 - Movimentos messianicos africanos(l) 

. Na irnensa colcha. de retalhos formada pela África, do ponto de 
vista cultural, os mov1mentos milenaristas e messianicos vao acorrer 
principalmente na África do Sul e na África Central, tomando em 
geral a forma de seitas, <2 > as chamadas Igrejas Negras. (8) Justamente 

(8l) J. MOONEY, 1896, págs. 805, 811; A. KROEBER, 1925, pág. 890. 
(32) Parece, porém, ser necessário nao ultrapassar determinado grau 

de desintegra~ao das cren9as tribais para que tenha lugar um movimento 
como a Ghost Dance Religion. Segundo MooNEY e KRoEBER as tribos da 
gra~_de ba~ia do. Rio ColúJ?bia nao foram afetadas porque ~e tratava de 
regiao haVIa mu1to tempo intensamente evangelizada por missionários cris
taos. A vida tribal tao profundamente modificada nao permitia a adesao 
a ela. Ver MOONEY, 1896, pág. 805; KROEBER, 1925, pág. 870. 

<1> Nao pudemos utilizar o livro clássico de Katesa ScHLOSSER "Pro
phet:n in Africa", que conhecemos através de urna resenha. Em sda con
clusao, a autora diz que o profetismo é difundido em toda a África e entre 
povos de todas as formas económicas, desde os pastores nómades até os 
lav:ad.ores_ que já conhecem o arado. Os profetas africanos, em sua grande 
?Iª~ona sao semelhantes aos personagens proféticos encontrados entre os 
1nd1os norte-americanos. 
... ~2!, Utilizamos "sei~a" no sentido que lhe deu TROELTSCH, opondo-a a 
igre1a : enquanto esta, hgando-se ao Estado, vai por isso mesmo dar enfase 

a certos aspectos da doutrina que sirvam a tal organiz~áo, a "seita"· se 
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nessas regióes, diz BALANDIER, a cristianiza9ao f oi J:?-ais intensa, a ?is
crin1ina9ao racial tomou maior relevo, e a econom1a moderna se 1m
plantou com mais f or9a devido a existencia ~as minas. < 4 > Sao ;s~as 
regióes habitadas predominantemen~e. pela etnia ban~o, e sem duv1da 
0 tipo de mitologia que possuem facihtou o desenvolv1mento de cren9as 
messianicas. Os antepassados desempenham importante papel na prote
<;:ao dos descendentes, servindo de intermediários entre estes e a divin
dade. Se Deus outorga a vida, isto é, for9a e poder, é sempre através 
dos antepassados, que constituem a liga9ao entre ~le e os homens. ~or 
isso estao muito próxin1os dos descendentes, prontos a entrar a pedido 
de seus netos, ero contacto com a divindade. Possuem a no9ao de 
ressurrei9ao, fundamental em sua filosofía, "que penetra todo o pensa
mento dos bantos e forma a base de todos os seus ritos de inicia9ao". <5 > 

Também conhecem urna espécie de futuro paraíso terrestre, que seria 
trazido pelos an:tepassados, quando julgassem necessária a renova9ao 
da terra, por velha e cansada. (6) Finalmente, personagem muito im-

afasta do Estado e é levada a valorizar justamente os aspectos contrários 
(TROELTSCH, 1950, págs. 334-336, vol. I). Sociologicamente, distin~uem-se 
pelos seguintes tra!;OS: 1) o indivíduo nasce dentro de urna lgre1a, e o 
batismo nao faz mais do que confirmá-lo; a Igreja domina toda a sociedade 
pois, como institui~ao, é a organiza!;ao objetiva do poder milagroso de 
Deus, que determinará efeitos subjetivos nos indivíduos presos a mundana 
organiza9ao social; como institui9ao sagrada, imprime este caráter ao sacer
dote que, pessoalmente, pode ser indigno de tal qualidade, mas que, como 
ocupante de um cargo na hierarquía eclesiástica e por for9a de representar 
·a Igreja, o adquire entao; finalmente, para que o indivíduo se salve, basta 
acercar-se da Igreja, que lhe dispensará a Gra9a; com esta interpreta~ao 
das rela!róes entre ela e os fiéis, a lgreja assegura seu universalismo. 2) A 
seita é formada por indivíduos que dela se acercaram voluntariamente; a 
vida da seita depende, pois, da coopera9ao e da presta!ráO de servi9os de 
seus componentes; a uniao interna nao provém do fato de todos possuírem 
a Gra!ra divina, e sim de estarem em rela!roes pessoais uns com os outros: 
assim, o progresso espiritual também nao vai depender da outorga da Gr~a, 
mas dos esfor!ros individuais; a seita nao pode, pois, educar na!róes em 
massa, mas reúne um grupo seleto de eleitos, colocando-os em oposi9ao 
aguda com o mundo. Quando a seita tem pretensóes ao universalismo, cai 
na escatologia, - única forma de universalismo que lhe é dado possuir, 
devido as suas condi9óes sociais; caso contrário, deixa de ser seita para 
se transformar em Igreja (TROELTSCH, 1950, págs. 338-339; ver também 
DESROCHE, 1955, págs. 11-13). 

(3) BALANDIER, 1953, pág. 41. Os movimentos que apareceram no 
Golfo de Guiné foram episódicos. 

(4) BALANDIER, 1953, pág. 65. 
(5) Jacqueline EBERHARDT, 1957, págs. 52-54. 
(6) J. MACOONALD, 1890, págs. 286-287, 291. Ver também em 

BALANDIER, 1955, a diferen!ra entre a religiao dos ba-kongo (tribo banto) 
em que os antepassados tem papel predominante na vida diária, os vivos 

. 
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portante é o adivinho, também intermediário entre os humanos e a 
divi_ndade, e que rece~e inspira9ao desta por meio de sonhos e visóes. 
Mu1to cedo estas no9oes foram permeadas de conceitos cristaos pois 
a chegada dos brancos se deu há séculos, tendo os portugueses 'pene
trado na capital do Reino do Congo em 1491. (7) 

A J?rincípio, porém, os contactos nao foram muito profundos. 
A própna catequese, tao antiga, era "superficial, quantitativa e parti
cularmente conciliante"; difundida por missóes episódicas efetuando 
verdadeiros "batismos coletivos" sem se dar ao trabalho de' verificar 0 
preparo religioso dos neófitos, com um clero pouco numeroso para a 
tarefa que empreendera, adaptou-se aos costumes locais; o cristianismo 
foi, pois, interpretado com inteira liberdade, sem nenhum ensinamento 
estrito e sistem~tic~. <8> lf m. dos caracteres da~ missóes, nestes primei
r.os tempos, fo1 a importancia do elemento le1go como for9a evange
lizadora, na propaga9áo da fé; e dada sua má prepara~áo religiosa 
for9osamente se tornou um fator de deturpa9ao. (9) ' 

Do ponto de vista de rela9Óes em geral com os brancos o desen
volvimento do comércio, primeiramente de escravos e de ma;fim mais 
tarde de outros produtos locais, ofereceu as tribos melhor estrut~radas 
oportunidade ~e rela~óes em pé de igualdade com os recém-chegados; 
tornar~m-se abados, f ornecendo el as os escravos, e o marfim de que 
necess1tavam os brancos, e obtendo em troca certas vantagens. Os 
bantos, merce de seu desenvolvimento e poderío, estavam entre as privi-

proc;irai:do sempre contentá-los a fim de merecer os favores que derra
marao s.obre os descendentes; e a religiao fang, reuniao de práticas mágicas 
com o fito de aumentar o maná dos componentes do grupo. Entre os bantos 
os mortos continuam "vivendo" no meio dos descendentes e intervem cons~ 
tantemente em sua existencia. 

(~) BALA~~IE~, 1955, pág. 38; A. DoNTRELOUX, 1961 e 1963. 
~ < > O cnstiamsmo sofreu, ent~o, urna série de reinterpreta9óes. Ado-
ta~o p~r certos chef es, tornou-se. smal d~ poder e ~ posi~ao de catequista 
fo1 destu~ada. a elementos ?ª chefia da tnbo que ass1m se equiparavam aos 
bra~cos I~V~J.ados e supenores. Por outro lado, os missionários se viram 
na •n;tP<_!Ss1?1hdade de acabar com . a poligamia e outras "práticas pagas", tal 
a resistencia que encontraram. Fmalmente, a forma!ráo muito precoce de 
um cien~ local de. n.:_gros .e . de mulatos mal preparados, redundou em maio
res desv1os da ~e~1giao of1c1al. Quando ordens estrangeiras quiseram refor
n1ar o q':1e existia, encontraram grande oposi9ao; habituados os nativos 
com a atitude compla.cente do clero nativo e do clero portugues, se opu
serarn tenazmente (no que foram secundados pelos colonos) a evangeliz31!rao 
efetua

9
da em moldes mais ri~orosos. Ver BALANDIE~, 1955, págs. 45 a 48. 

( ) SUNDKLER, 1948, pag. 135. BALANDIER d1z que o "messianismo" 
neg~o pod,e nascer a despeito d~ ausencia de urna base mítica (1955, 
~ah1ers~ pag. 44~. ,No entanto estas conversoes, mesmo superficiais, sendo 
tao antigas constit}11r~m base para. a .forma9ao de cren9as messianicas. Por 
outro lado, as propnas cren9as tnba1s ofereciam fundamentos para a ado-
9ao da no9ao de vinda de um salvador. · 

' 
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legiadas. E assim se transf ormaram, de um povo cuja economia tinha 
por base a agricultura, num povo de comerciantes, apoiados em agri
cultura voltada para o comércio, <10> que nao comprometía a sua inde
pendencia. 

Durante o século XIX, porém, as condi9oes se modificaram. Data 
dessa época a implanta9ao do regime colonial, reduzindo as popula9oes 
a um nível de completa inferioridade. Constituiu principalmente na 
instala9ao de urna administra9ao branca; na intensifica9ao da prega9ao 
missionária, visando a acabar com as práticas "fetichistas"; e, princi
palmente, na transf orma9ao da economía nativa numa economía de 
explora9ao agrícola intensa, ou de explora9ao mineradora tecnicamente 
completa, - isto é, na transforma9áo de urna economía de comuni
dades autárquicas numa economía capitalista de tipo ocidental, na qual 
aquetas comunidades arcavam com o peso da produ9ao, sem lhe auferir 
nenhuma vantagem. (11) Também se modificaram as rela9oes entre 
as tribos e os brancos. Colocadas a princípio mais ou menos em pé 
de igualdade, viram-se, de repente, rebaixadas para urna posi9ao subal
terna na hierarquia social, que se expressava com toda a clareza no 
fato de deverem trabalhar nas planta9óes ou nas minas, em condi9óes 
praticamente de escravos, sem falar em todas as outras restri9óes de 
sua antiga condi9ao de independencia. De um esquema estrutural 
igualitário passavam, pois, para um esquema estrutural definido por 
rela9óes de domina9ao-subordina9ao. Como diz BALANDIER, deu-se 
entao "urna interven9áo total e intensiva do colonizador'' na vida do 
colonizado. (12) Surgiram diversos movimentos religiosos de rea9ao con
tra os brancos, entre os quais vários de tipo messianico. (13) 

• 

Um dos mais importantes e que dura há trinta anos verificou-se 
entre os ba-kongo, tribo banto, da regiáo do Congo. Esta etnia se 
adaptara de maneira mais ou menos satisfatória ao contacto com os 

(10) BALANDIER, 1955, págs. 344, 350-351. 
( 11) BALANDIER, 1955, págs. 51-52. 
(12) BALANDIER, 1955, pág. XI. 
(18) Nos primeiros tempos do século XIX, entraram em Juta contra 

os ingleses as tribos confedera<las da Colonia do Cabo e Natal, e, em 1857, 
predizia o profeta Umlanjeni, plenamente acreditado, que se as tribos ma
tassem todo o gado e destruíssem todo o milho, deixando de cultivar o 
solo na primavera, os antepassados voltariam e enxotariam os ingleses para 
o mar, de onde tinham vindo; em seguida restituiriam o gado ressuscitado, 
e o grao daí por <liante seria obtido sem necessidade de trabalhar. Além 
<leste movimento, há o do profeta Harris; de Karinou; o "amicalismo" de 
André Matswa. Ver em BALANDIER, 1955, respectivamente págs. 60, 415-
416, 418. Ver ta-mbém as referencias de B. SUNDKl.ER. 1948. a pál?ina 13. 
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brancos, com algumas transforma9óes estruturais em seus grupos. (14) 

A popula9ao, muito densa, distribuiu-se entre o campo e a cidade, 
n1erce da transforma9ao económica citada atrás, mas as rela9óes per
manecerani basicamente de tipo familiar; o vaivém entre o campo e a 
cidade é constante, e os membros de urna linhagem, mesmo vivendo na 
zona urbana, nao perdem o apoio do núcleo familiar rural a que per
tencem. < 15 > Nao estavam os brancos diretamente interessados nas pro
du9óes agrícolas e nos negócios comerciais dos ba-kongos, de modo que 
sua interven9ao ao nível das técnicas de produ9iio e de distribui9áo foi 
mínima. <16> Tal situa~ao privilegiada refor9ou o orgulho ba-kongo, 
levando o povo a se considerar superior as outras etnias, fadado a um 
destino. mais elevado, incrementando o desejo de se igualarem aos 
brancos. <17 > 

Com rela9ao a estrutura social, trata-se de comunidade estratifi
cada em dois níveis, senhores e escravos, - os escravos integrados no 
grupo doméstico; a posi~ao destes é nitidamente inferior, pois nao per
tencem a nenhum cla e nao sao julgados dignos de urna designa9ao 
tribal. Além desta divisao clara, estavam também os ba-kongos distri
buídos noutras camadas, a partir do nível superior do "chefe coroado"; 
assim se conservaram até hoje, embora sofrendo transforma9óes. A 
estratifica9ao tem-se degradado paulatinamente, existindo atualmente 
poucos "chef es coroados", isto é, chefes supremos da nobreza. (18) A 

( 14) BALANDIER assim descreve a situa9ao ba-kongo: "A manuten9ao 
básica de urna economía tlpicamente africana, progressiva e mesmo sufi
cientemente remuneradora; o movimento de inter-rela9óes existentes para 
com as Brazzavilles negras (o A. se refere as cidades da regiao), em que 
o elemento ba-kongo é aité agora dominante; a existencia de um contacto 
rnais antigo e mais direto com os europeus, explica urna abertura maior do 
campo das rela9óes sociais, urna participa9ao mais real nas organiza9óes 
trazidas pela sociedade colonial, urna capacidade ma:ior de rea9ao para com 
esta última. O conjunto ba-kongo faz, pois, figura · de grupo dinamico, 
aspirando a se tornar o líder dos povos estabelecidos no Baixo-Congo; o 
estudo recente de um alto funcionário local assinala a tendencia em acre
ditar que foi chamado a representar papel de primeiro plano na evolu9ao 
do espírito indígena, a cumprir missao especial junto aos outros grupos 
étnicos". Ver BALANDIER, 1955, pág. 360; A. DoNTRELOUX, 1961 e 1963. 

(15 ) BALANDIER, 1955, págs. 353, 396. 
(16) BALANDIER, 1955, págs. 353-354. 
(17) BALANDIER, 1955, págs. 337, 384, 396, 403, 432-433, 462. 
(18) BALANDIER descreve tal organiza9ao: "Durante toda a época em 

que o Reino do Congo conseguiu manter-se existía um poder central, urna 
'·no breza", urna hierarquía de chefes revelada pela circula9ao dos tributos 
( nokoto), trazidos pelos vassalos urna hierarquía de tribos ( ... ) e, segundo 
parece, das que entao possuíam atribui9óes funcionais. Durante todo o 
período moderno, a organiza9ao hierárquica se manifesta essencialmente: 
pelo papel predominante das linhagens "mais velhas", que só- elas tem o 
direito de tukisa, de apresentar candidato a dignidade de chefe coroado: 
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transforma9ao econ.Omica havida, abrindo possibilidades ao escravo de 
abandonar sua condi9ao; a laiciza9ao do chefe, que, devido as missóes 
cristas, perdeu seus atributos religiosos e, devido a implanta9ao da 
administra9ao branca, suas atribui9óes de juiz - as duas vigas-mestras 
da autoridade; e, finalmente, o desrespeito a linbagem, dada a emer
gencia de outros valores, sao fatores da decadencia desse sistema. Con
tudo, a desorganiza9ao em processo nao é ainda muito importante, se 
compararmos os ba-kongos com outras etnias africanas.(19) 

O setor social que realmente se desorganizou foi o religioso. O 
contacto muito longo com missionários introduziu elementos dissocia
dores dentro da cultura, mas nao suficientemente f ortes para destruir 
as velhas cren9as. O fomento das atividades missionárias do século 
XIX, porém, levou a confusao ao setor religioso; tanto mais que os 
missionários nao só afirmavam pecaminosa a antiga religiao, o que por 
si só era gerador de desordem nas no9óes básicas, como disputavam 
entre elas as diversas ordens católicas, as diversas seitas protestantes, 
pugnando pelo título de únicas detentoras da verdade. (20) 

Foi nessa atmosfera que Simao Kimbangou se anunciou como o 
Cristo negro a partir de 1921; <21> seu aparecimento coincidía com urna 
crise economica local. <22> Educado para pastor, Simáo Kimbangou nao 
conseguira passar nos exames e tornou-se apenas catequista. Visóes 
revelaram-lhe elevada missao de intermediário entre a divindade e sua 
etnia e, verificando-se dotado de qualidades de taumaturgo, passou a 
pregar de aldeia em aldeia, acabando por se estabelecer numa que ele
vou a posi9ao de Nova Jerusalém. Quanto a ele, era o Cristo negro, 
enviado a redimir a ra9a, mediante a difusao de determinadas práticas 
nativas e cristas; pois se condenava a magia e certos rituais, retinha 
o culto dos antepassados, que associava ao batismo, a prática da con
fissáo e as sessóes de canticos religiosos inspirados na Bíblia. <23) 

O movimento se espalhou com enorme rapidez; catequistas das 
missóes protestantes e pastores negros ( sessenta seráo aprisionados 
quando da repressáo a seita), cheios de orgulho por possuírem agora 
um messias de sua própria etnia, tornaram-se discípulos e propagan-

pelo status superior dos homens que dispóem de ki-mfumu, isto é, da qua. 
lidade de homens livres; pela situa~ao eminente concedida aos "mais 
velhos", <liante dos quais os "mais m~os" (niéké) estáo de certo modo 
em posi!ráo de sujei!rao. :Sstes tres elementos se encontram aquí classifi
cados de acordo com sua eficácia". BALANDIER, 1955, pág. 386. 

(19) BALANDIER, 1955, págs. 388-396. 
(20) BALANDIER, 1955, págs. 359, 419-420. 
(21) Movimentos messianicos tinham sido registrados já em 1818, na 

África do Sul, entre os Xosa (WALLIS, 1943, págs. 120-124). 
(22) BALANDIER, 1955, pág. 427. 
(23) BALANDIER, 1955, págs. 428-431; Id., 1953, págs. 49-63; KoBBEN, 

1960, págs. 134-135. 
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distas devotados. <24> Simáo Kimbangou, que a princípio era a reen
carna9ao de Cristo, passou em seguida a ser plenamente o Messias 
negro, equivalente aos fundadores das grandes religióes: era "o chef e 
e o Salvador de todos os negros'?, ao mesmo título que os Salvadores 
das outras ra9as, Moisés, J esus Cristo, Maomé e Buda, na pr6pria 
expressáo dos comentadores da nova doutrina. (25) 

Esta contém de mistura exalta9óes a Simao Kimbangou como 
Profeta e como Rei; queixas quanto ao isolamento dos negros desam
parados, sob a for9a do colonialismo branco; exorta9óes diretas ao 
combate a a resistencia contra estes ("Soldados de Jesus, o Reino é 
nosso, os brancos nao o possuem mais ... ''); preceitos morais; tudo 
adicionado ao tema da "espera": breve regressarao o Salvador e seus 
apóstolos, <26> precedidos por catástrofes que destruiráo os brancos; e 
entáo serao conduzidos os fiéis aos "primeiros lugares" no mundo, 
seráo donos de todos os bens materiais dos brancos. A total separa9ao 
entre brancos e negros se exprime clara sob a forma religiosa: "Deus , ' 
porem, nos separou de Jesus Cristo, deu-nos um Salvador Negro que 
os .Brancos abateram a tiros de fuzil." <27) E marcando ainda mais a 
rea9áo contra as missóes e a religiao dos brancos, da Bíblia é aceito 
principalmente o Velpo Testamento, cujos textos sobre o cativeiro 
judeu, sobre a anuncia9áo do messias, sao reconhecidos como expres· 
sando inteiramente a situa~ao do negro. c2s) 

Simáo Kimbangou também se preocupou muito com a ordena9áo 
do setor religioso. As práticas rituais visavam, naturalmente, a con· 
trotar as rela9óes sociais críticas, para assegurar melhor funcionamento 
a seita. Assim, ganharam maior enfase as novas rela9óes sexuais; a 
repressáo ao adultério; a condena~ao do roubo, da mentira, do lucro 
ilícito; a luta contra o alcoolismo; a reafirma9áo do preceito cristao de 
amor ao próximo, "mesmo quando inimigo", mesmo se tratando dos 
bayakas e dos bangalas" (povos com que estiveram os ba-kongos tradi
cionalmente em guerra). <29> O culto dos antepassados é reavivado, 
mas se transforma; enquanto cada clá tinha o seu antepassado que 

(24) BALANDmR, 1955, pág. 428. 
(25) BALANDIER, 1955, pág. 431. 
(26) A seita teve grande incremento coro as persegui!i(óes sofridas por 

Simao Kimbangou e seus apóstolos, que f oram presos e exilados. :e. en tao 
que ganha importancia o tema da "espera". 

(27) Ver BALANDIER, 1955, págs. 435-441, 450. 
(28) Acusam-se os missionários de terem ministrado um conhecimento 

parcial da Bíblia (o Novo Testamento), mantendo em segredo justamente 
a parte mais importante, o Velho Testamento, que se ref e ria expressa
mente aos negros e lhes prometia urna posi~ao futura de domínio. Ver 
BALANDIER, 1955, págs. 451, 457. 

(29) BALANDIER, 1955, pág. 437. 
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ritualmente venerava, todos os antepassados sao agora reverenciados 
em comum, acabadas as divergencias clanicas. (30) 

~ importante notar a ocorrencia deste preceito de "amor ao pró
ximo", englobando inclusive os inimigos tradicionais; mostra a quebra 
do isolacionismo tribal e a inaugura9ao da solidariedade entre todos os 
componentes da etnia negra. Por outro lado, o culto do Cristo Negro, 
valorizado sobre todos os outros, relega para segundo plano o culto 
dos antepassados, até entao predominante e que dava um caráter 
sagrado as rela9óes de parentesco. o culto dos antepassados nao é 
anulado, persiste, mas integrado noutro que o ultrapassa em valor, o 
do Cristo Negro; a solidariedade de linhagem tero importancia, mas 
a solidariedade dos fiéis deve sobrepujá-la. (Sl) 

O desenvolvimento muito rápido da seita in1pediu um domínio 
perfeito sobre ela; reai;óes agressivas contra os brancos tiveram lugar, 
que nao puderam ser evitadas pelo líder, cujas ameai;as nas pregai;óes 
eram antes para efeito platónico . . . Simao Kimbangou é preso e 
deportado: "é a sua consagra9ao como mártir e seus adeptos desem
penham o papel de perseguidos." Torna-se entao o verdadeiro símbolo 
da resistencia e da oposi9ao dos negros a administra9ao e as missóes 
brancas. (32) 

Malgrado a ausencia do líder, o movimento prosseguiu com 
intermitencias de grande fervor e de apaziguamento, - coindidindo 
quase sempre os momentos de intensidade com crises económicas. Nos 
anos de 1930-1931, a seita se organizou em torno de quatro chefes, 
cuja deporta9ao posterior nao destruiu o que construíram: mesmo sem 
chefes, os adeptos prosseguiram nos ritos, o que indica que os funda
mentos do kimbanguismo eram realmente sólidos. E depois de um 
período de acalmia, o vigor se renovou sob novo líder - Simao-Pedro 
Mpadi. 

<? novo messias era um tenente do Exército da Salva9ao que, tendo 
receb1do repentinamente a "inspirai;ao divina", retomou a obra come-
9ada pelo fundador da seita, a qual deu entao o nome de Missao dos 
Negros. Como seu antecessor, Mpadi exigia o repúdio das igrejas 
m~ssionári~s e o abandono de cultos e magia tradicionais. Sua ai;ao 
fo1 essenc1almente ordenadora com rela9ao a hierarquía interna do 
grupo. Abaixo do "chef e dos apóstolos", posto supremo, colocou tres 
assist~ntes; em seguida, o Conselho de doze Apóstolos, cada qual com 
seu a1udante, que desempenhavam tarefas de comando, de ensino, de 
coordena9ao e de controle; abaixo deles, cento e vinte apóstolos, tendo 
a seu cargo as regióes pelas quais se estende a seita; e, finalmente, tre
zentos apóstolos menores distribuídos pelas aldeias, sao os pastores do 
rebanho de fiéis. Ficou assim construída "urna verdadeira rede que 

(3o) KoBBEN, 1930, págs. 136-137. 
(31) BALANDIER, 1953, págs. 91-92; BALANDIER, 1953, págs. 57-58. 
(82) BALANDIER, 1955, pág. 430. 
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recolhe inf ormai;óes e que distribuí as ordens do fundador". Além dos 
líderes supremos - Simao Kimbangou e Simao-Pedro Mpadi, - terem 
ocupado cargos em seitas cristas, encontra-se também nos níveis supe
riores do Conselho dos Apóstolos, grande número de antigos catequis
tas e até pastores, isto é, de indivíduos saídos da hierarquia eclesiástica 
crista. Reorganizada a seita, come9aram as persegui9óes contra Simao
Pedro; preso várias vezes, várias vezes foge, mas nao abandona nunca 
a dire~ao dos fiéis, e a seita continua a existir até hoje. (33) 

~ de se notar, porém, que, florescendo em zonas diversas, o 
movimento vai a presentar também certa diversifica9ao: o grau de im
portancia dos elementos cristaos, na cren9a sincrética, varia de acordo 
com a proximidade ou nao dos fiéis com os meios urbanos. Os grupos 
"que permaneceram abrigados das grandes correntes de influencia 
moderna nos maci9os montanhosos de Mayombe, nao foram receptivos 
aos movimentos messianicos." E, a partir desse pólo negativo, apare
cendo os movimentos, decresce neies a importancia dos elementos tra
dicionais, aumentando a dos elementos cristaos, a medida que os fiéis 
se localizam mais perto dos centros urbanos. A creni;a e a estrutura 
do grupo estao mais marcados pelos comportamentos tradicionais nas 
zonas periféricas de Brazzaville e de Boko; nas regióes mais urbaniza
das, a inspira~ao é buscada muito mais na Bíblia e na organiza9ao das 
igrejas missionárias do que no acervo tradicional. (34) 

• 

Entre as tribos bantos da África do Sul também vem-se formando, 
desde o século XIX, urna quantidade de seitas protestantes diversas, 
algumas 8e tipo messianico. <1> O contacto com os brancos, muito 
antigo, ªº passar para o tipo de "regime colonial"' <2> submeteu este 
povo a urna situa9ao social das mais penosas: intensa forma de segre
ga9ao racial, positivamente sancionada pelas próprias missóes cristas, 
que seguiam a regra calvinista - nenhuma igualdade entre brancos e 
negros; perda quase completa dos territórios e, ao mesmo tempo, proi
bi~ao de muitas das formas de trabalho, permanecendo acessíveis aos 
negros apenas as mais desvalorizadas socialmente. (3) E isto quando 

(88) BALANDIER, 1955, págs. 444-449; BALANDIER, 1953, págs. 56-62; 
KoBBEN, 1960, págs. 130-135; A. DoNTRELOux, 1961, 1963. 

(34) BALANDIBR, 1958, págs. 93-94. 
<1 > No trabalho de SUNDKLER (1948) eram assinaladas 800; Jacque

line EBERHARDT encontrou, em 1954, 1286, com 761000 membros (Jacque
line EBERHARDT, 1957, pág. 34); datam elas de 1890 (SUNDKLER, 1948, 
pág. 37; BALANDmR, 1955, págs. 417-422). 

<2> SUNDKLER dá como ponto de referencia para instala9ao desta situa
~ao o Land's Bar Act, que é de 1913 (SuNDKLER, 1948, pág. 37). 

(8) SUNDKLER, 1948, pág. 37. 
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até o come~ do século XIX as condi9óes de contacto tinham 
sido outras. 

Em fins do século XIX já se notava urna rea9ao antibranca desen
volvendo as chamadas Igrejas Etiópicas, a fim de dar ao hornero de 
cor urna religiao t'ipicamente sua ( expressáo religiosa do desejo: "a 
Africa para os africanos"). < 4 > 

A partir do come90 do século XX, vários outros profetas nativos 
apareceram pregando e se inculcando personagens divinos. Novas sei
tas se formaram com o nome genérico de Igrejas Zionistas, que 
aumentaram progressivamente por cissiparidade, como as Etiópicas. E, 
como estas, mostram-se profundamente suspeitosas e até mesmo hostis 
entre si, embora possuindo características básicas inteiramente seme
lhantes, o que lhes permite estabelecer, por vezes, "unióes", que via 
de regra nao sao duradouras. (5) 

No entanto, a organiza9ao de certas seitas se cristalizou e firmou, 
pois, atualmente, os chefes das igrejas antigas e importantes sao filhos 
dos primeiros profetas. "Estamos, pois, escreve J acqueline EBERHARDT, 
ao nível de urna sociedade que teve tempo de se instalar em determi
nadas tradi9óes, de reivindicar um passado e de se estruturar. O que é 
tanto mais interessante no caso das sociedades africanas quanto estas 
outorgam considerável importancia a tradi9áo e a participa9ao dos ante
passados na vida quotidiana dos descendentes". (6) 

O fiéis das lgrejas Zionistas sao tao diferentes dos bantos pro
gressistas quanto dos nativos que ainda vivem a antiga vida tribal; na 
expressao de B. SuNDKLER, f ormam como que urna "terceira ra9a", 
intermediária entre os cristaos e os pagaos. As tradi9óes sao ao mesmo 
tempo banto e cristas, tanto no quadro geral de suas cren9as e no9óes, 
quanto no tipo de ensinamento e na maneira de o ministrar; (7) mas 
juntamente com estes elementos de ambas as proveniencias, há outros 
novos, que a emergencia de situa9óes, desconhecidas dos brancos e dos 
nativos, f or9ou a criar. 

A influencia da religiao crista se faz sentir no papel assumido pelo 
chefe - é um Cristo negro; e nao está ausente no objetivo da seita 
de fundar urna cidade sagrada, a Nova Jerusalém, reino dos Justos, 
modelo terreno de pureza religiosa e de justi9a social. Os elementos 
negros sao mais visíveis sobretudo na estrutura do grupo messianico, 
a reproduzirem muito de perto a estrutura da tribo banto. Esta, se 

(4) Dizem os membros que a lgreja Etiópica provém da antiga lgreja 
Copta Abissínia; filiam-se assim a urna igreja africana anterior a vinda dos 
missionários brancos. Mas em suai organiza9áo, aproxima-se muito a nova 
lgreja das missóes protestantes ( J acqueline EBERHARDT, 1948, pág. 31 ; ver 
também SUNDK.LER, 1948, pág. 54; e BALANDIER, 1953, págs. 42-49). 

(5) . SUNDKLER, 1948, págs. 55, 86; BALANDIER, 1953, pág. 42. 
(6) Jacqueline EBERHARDT, 1957, pág. 37. 
(7) Ver urna descri9áo dos mitos, ritos e tabus em Jacqueline 

EBERHARDT, 1957, págs. 46-47. 
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estratificava em vários níveis soctais a partir do Rei-sacerdote, e sua 
cultura denotava também relativa complexidade. A seita é, como a 
tribo, urna piramide coroada por um Rei-Sacerdote-Divindade, imedia
tamente abaixo do qual está.o os Conselheiros. (8) A. primeira vista, 
dir-se-ia somente um Cristo negro. Mas, ao se aprofundar a análise, 
verifica-se que seu papel é muito mais o de Mediador, a maneira dos 
antigos reis e adivinhos, que representavam no mundo os antepassados, 
do que o de Redentor como deveria ser de acordo com a doutrina 
crista. O Cristo negro é, pois, urna reinterpreta9ao em termos bantos 
do personagem de Cristo. (9) 

A lideran9a segue dois padróes simultaneos, dependendo do mo
mento a predominancia de um ou de outro. Vai o profeta errando de 
aldeia em aldeia rodeado por seus sublíderes, homens e mulheres, e 
pela plebe. Tal qual o adivinho banto tradicional, tomou este encargo 
devido a um chamado divino, que -se manifestou por meio de sinais 
sobrenaturais: relampagos, sonhos, visóes, urna voz que o exorta a 
seguir a via profética. O modo pelo qual é escolhido é evidentemente 
nativo. <10> Se a visao teve lugar, foi porque o Espírito Santo assim o 
quis, o qual prova ao fiel a elei9ao divina outorgando-lhe também 
dons terapeuticos. 

O padrao profético da lideran9a, que reúne a oratória inflamada 
do líder a agressividade contra o branco, vai se amenizando a medida 
que a seita vai se firmand·o e aumentando em número de adeptos; (11) 

vai deixando de ser tao visível, enquanto se intensifica o padrao da 
realeza. Dá-se a localiz~áo da seita nalgum território, maneira de 
a manter viva, de perpetuá-la e defende-la; o primeiro aspecto, - o 
nomadismo do profeta cercado de seus adeptos, - termina. 

Predomina entao o antigo padrao real de lideran9a. O rei era o 
"dono" da terra e do povo zulu, era quem realizava as cerimonias reli-

(8) Nos reinos bantos, o rei taimbém está rodeado de conselheiros que 
exercem sobre ele vigilancia e controle, da mesma maneira que os doze 
conselheiros nas seitas estudadas por Jacqueline EBERHARDT. O número doze 
é influencia do Novo Testamento. Jacqueline EBERHARDT, 1957, pág. 38. 

(9) Jacqueline EBERHARDT, 1957, págs. 52-53. 
(10} Na antiga vida tribal, o indivíduo destinado a ser adivinho, era 

designado por urna crise de possessáo mais f orte do que a de qualquer 
outro. A fun9áo de adivinho nao era hereditária e desde que manifestada 
a possessáo, ninguém podia se furtar a ocupar tal posto. SUNDKLER, 1948, 
págs. 22-23, 110. 

(11) SUNDKLER chama a aten9áo para a diferen9a entre éste tipo de 
líder e o da lgreja Etiópica, o qual, no escritório central da seita, em 
J oanesburgo, dita cartas a máquina a seus secretários, dirigidas aos ministros 
locais. A a9áo que exerce é indireta, por intermédio dos sublíderes. O líder 
é o homem importante que mora em Joanesburgo e que aparece nas loca
lidades, seja de ano em ano, seja cada dois anos. Ver SuNDKLER, 1948, 
pág. 150. . 
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giosas e mágicas mais imp~rtantes para o be~-estar de tod~; <12> era 
0 hornero mais rico, mas bnha de usar sua riqueza para ahmentar e 
ajudar generosamente os subordinados; quanto maior o prestígio do rei, 
maior 0 prestígio de toda a tribo. <13> ~te padrao está impresso em 
todas as igrejas zionistas: o líder profético é o rei, a se ita é a sua tribo. 
O primeiro dever do chefe da seita é estabelecer sua "tribo-seita" numa 
terra que lhe perten9a; isto é, o "messias" conduz seu povo a "terra 
prometida", dando-lhe novamente meios de trabalho e de alimento, 
compensando-o dos territórios que o branco lhe tomou. <14> O segundo 
momento da seita zionista é, como diz J acqueline EBERHARDT, a for
ma9ao de urna teocracia, (15) que se modela no antigo reino banto. 

Há urna troca de presta~ao de servi9os entre o messias e os 
adeptos. O messias deve localizar os fiéis nurn território, deve curar 
os doentes, deve representar a cornunidade <liante das autor.ida~~s bran
cas. Mas ele e os apóstolos sao sustentados pelas contnbu19oes dos 
fiéis ern trabalho, dinheiro, produtos agrícolas; quanto maior o seu 
prestígio, quanto maior a dev09ao ,dos fiéis, _maior . quantida~e de . m~ios 
conseguirá para a seita, que tera expansao ma1or e sera ma1s im· 
portante. <16> 

As ordens do messias sao transmitidas aos fiéis por um conjunto 
de ministros ou de apóstolos, homens e mulheres, que o representarn 
e a seita nas diferentes localidades. o líder é decisivo na forma~ao 
deste núcleo, pois é ele unicarnente quem os escolhe, quem os treina 
pessoalmente. Nao importa que tenham tido ou nao instru~ao reli~iosa 
nalguma missao, da qual depois se separaram; a vontade do messias é 
que os eleva. A estrutura da cornunidade forma , pois, urna pirarnide 
assim distribuída: o Chefe-Santo; a massa dos fiéis; os Conselheiros, 
ministros, apóstolos, servindo de intermediários entre ambos. 

Em geral, distinguem-se deles os fiéis, do ponto de vista da ins
tru~ao e da educa~ao. O Chefe-Santo foi educado segundo as normas 
dos brancos, podendo compreende-las e apreciá-las. A plebe, "nao 
conhece praticamente senáo as tradi9oes e cren9as bantos, assim como 
as de sua sociedade sincrética" pois é composta de pequenos agriculto-

(12) SUNDKLER, 1948, págs. 114-117; J. EBERHARDT, 1957, pág. 38. 
(13) SUNDKLER, 1948, págs. 101-106. 
(14) SUNDKLER ocha que o Land Act de 1913 teve importancia deci

siva no aparecimento deste tipo de seitas independentes; foi o meio de se 
buscar compensa~ao a espolia~ao efetuada. SUNDKLER, 1948, pág. 104. Ver 
também J. EBERHARDT, 1957' pág. 55. 

(15) "Ora, parece que o elemento profético domina no primeiro ciclo 
da lgreja, com a emergencia do Profeta Instigador guiado por suas visóes, 
sonhos e presságios; ao contrário, quando a lgreja conseguiu adquirir terras 
e principalmente no caso de lgrejas que foram herdadas, o aspecto profético 
tende a desaparecer em proveito do estabelecimento de uma Teocracia" 
- Jacqueline EBERHARDT, 1957, pág. 38. 

(16) SUNDK.LER, 1948, págs. 156-158. 
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res, na zona rural; guarda-civis, lavadeiras, cozinheiros, etc., nas cida
des; ignorantes em sua maior parte, mas interpretando a ignorancia 
como virtude"; entre ambas, os Conselheiros "patriarcas geralmente 
iletrados, mas conhecendo as leis do governo branco, preocupados em 
respeitá-las, sein trair suas próprias leis que sao mais vividas do que 
elaboradas."(17) Isto é, tanto o messias quanto os que ocupam os pos
tos mais elevados da seita foram em geral educados nas igrejas missio
nárias, onde receberam instru~ao de catequistas. (t8 ) 

Muito embora existindo um núcleo de apóstolos que representa o 
líder, o contato deste com os fiéis é ainda direto e intenso, gra9as aos 
poderes de taumaturgo que possui. A importancia da cura de doen~as 
é fundamental na seita zionista, constitui sua finalidade principal, o 
elemento mais eficaz de sua propaganda: (l9) má saúde, má nutri~ao, 
mortalidade infantil sao terríveis entre os bantos, desde que entraram 
em contacto mais íntimo com os brancos. O messias zonista nunca 
pode morar nas cidades; necessita do espa90 para abrigar os doentes 
que o visitam meses a fio para serem "rezados"; necessita do pano
rama de lagoas sagradas e montanhas sobrenaturais para cenário das 
festas religiosas imprescindíveis a cura. Vive, pois, na celeste Canaá 
onde serpeia o rio Jordao, onde se erguem as colinas sagradas de 
Zion. A Jerusalém terrestre nao espelha apenas a Jerusalém divina, 
confunde-se com ela, como atestam os nomes bíblicos dados aos dife
rentes lugares. "Porque a Cidade de Zion, a Nova Jerusalém de que 
tratam com tanta freqüencia as prédicas, nao constitui um Reino Espi
ritual por Vir, mas está realmente presente sobre a terra". <20> 

A festa religiosa, além dos dons terapeuticos que possui, é tam
bém o momento de consagra~ao dos fiéis em torno do messias, atrain
do para a Cidade Santa quem mora nos centros urbanos ou em zonas 
rurais retiradas. Constituí o momento em que grandemente se forti-

(17) Jacqueline EBERHARDT, 1957, pág. 44. 
(18) Sliembe, o maior profeta zulu, nao tinha praticamente instru~ao 

e orgulhava-se disso: Deus o escolhera entre tantos que freqüentavam esco
las porque se conservava puro como urna crian9a (SUNDKLER, 1948, págs. 
110, 125). A instru~ao nao entra em linha de conta para galgar postos na 
hierarquía zionista. 

(l9) Como diz SuNDKLER de maneira pitoresca, a igreja católica é o 
instituto de gra~a; a igreja protestante, o instituto da palavra; a igreja zio
nista, o instituto da cura (SuNDllER, pág. 220, 79m). E já houve também 
quem dissesse que as igrejas zionistas nao sao igrejas, sao hospitais 
(SUNDKLER, págs. 152, 57v). Ver também J. EBERHARDT, págs. 47-48. 

(20) J. EBERHARDT, 1957, págs. 45-46. Escreve SUNDKLER que para o 
profeta ?'.Ulu, seu céu e sua igreja se confundem. Os canticos religiosos cele
bram a beleza da Zion terrestre e de repente se al~am de tom, sao mais 
exultantes - o cantores estáo no céu, no ~den, no Paraíso. SUNDitLER, 
1948, págs. 153-154, 294. 
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fica 0 Ia90 entre líderes e fiéis, pelo intenso e imediato contacto que 
entao se trava entre eles. <21> 

A inclusáo dos fiéis na seita se dá por um rito de entrada, que 
combina elementos do batismo cristao coro outros tradicionais; é cons
tituído por imersáo total num rio ou tanque. ~tes fiéis, ero sua maior 
parte, sao moradores da zona rural, sediados em reservados ou em 
pequenas propriedades agrícolas. No entanto, há também meII_lbros 
que habitam as cidades, onde a seita mantém urna sucursal, locahz~~a 
geralmente em favelas da periferia; esta torna-se centro de reun1.ao 
para o banto citadino, onde encontra a ale~gria ~as fest~s nos do~1n
gos e días santificados, onde sabe que tera apo10 em todas as cnses 
de sua vida. E como na cidade imperam as doen9as, é comum aos 
domingos abandonarem-na os apóstolos zionistas, marchando para o 
campo rodeados da multidao de fiéis, a fim de rezarem sobre os doen· 
tes e afastarem os demonios. <22> 

A situa9áo na sociedade global é ambígua. A administra9áo branca 
tero tolerado as seitas, desde que estas se submetam a urna série de 
limita9óes e a urna severa vigilancia; no entanto, sua atitude habitual 
é de hostilidade e preven9ao, nao escondendo a inten9áo de, se possí
vel acabar com elas. <23) Reprova-lhes os costumes pagáos - a opo
si9io a médicos e remédios, a cura efetuada por meio de água mila
grosa; a poligamia permitida desde que a nova esposa seja indicada 
pelo profeta; o papel proeminente dos chefes nas dan9as e festas; a 

(21) Neste tipo de seita, o papel do núcleo intermediário tem impor
tancia principalmente como propagandista da fé e meio de controle das 
aldeias mais afastadas. Possui também um poder de controle sobre o mes
sias como verificou Jacqueline EBERHARDT. O Chefe-Santo é considerado 
todo-poderoso pelos fiéis "mas muitas vezes nao passa de hornero de palha 
diante dos velhos Conselheiros, mediadores entre seu povo e ele, e que nao 
hesitam em interpretar es se papel a revelia do Chef e: por exemplo, nao lhe 
entregam cartas, decidem entre si recusar a alguém o acesso a Cidade, e 
chegam a orientar a opiniao pública,, (J. EBERHARDT, 1957, pág. 43). 

(22) SuNDKLER encarece a necessidade de congrega9óes religiosas para 
os zulus citadinos, que abandonam a anima9ao colorida do "kraal,, pela vida 
cinzenta desse meio estranho que é o urbano. A vida emocional, reprimida 
durante a semana, encontra, ali, ambiente para se expandir aos domingos, 
em cantos, risos, elogios recíprocos, dan9as. Ver SuNDKLER, 1948, págs. 
85-86. 

(23) As experiencias de J. EBERHARDT nas seitas que visitou mostram 
o ambiente de hostilidade em que vivem. Ao deixar urna das seitas, como 
reclamasse sentidamente a desconfian9a de que se viu rodeada, respondeu-lhe 
o acompanhante que os Conselheiros lhe tinham destinado: "Gostamos de 
ti. Mas, compreendemos, ternos medo de tudo. Nao sabemos nunca onde 
estamos com as leis dos brancos." J. EBERHARDT, 1957, pág. 42; mas ver 
especialmente todo o texto das págs. 40 a 42, que é significativo para mos
trar o ambiente de tensao em que vivem, a análise da pág. 44 e as con
clus6es da pág. 55. 
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dan9a como adora9ao do Senhor, etc. Os chef es tribais, por sua vez, 
sentem-se inquietos <liante <lestes profetas que váo de um lado para 
outro seguidos por grandes grupos de adeptos, em geral mulheres. 
Perturbam as aldeias com seus costumes particulares: possibilidade 
para as mullieres de atingirem posi9ao incomum na sociedade; <24 > 

tabus alimentares diferentes dos tribais; oposi9ao violenta contra magia 
e adivinhos; <25> aparencia geral estranha, cabelos compridos, gritos 
constantes de Amém e Aleluia. Tudo isto redunda em rela9óes pouco 
amistosas dos velhos chefes tradicionais para com os profetas. No 
en tanto, os chef es e membros das se itas também procuram ansiosa
mente se separar do mundo, isto é, tanto dos cristáos quanto dos 
pagáos, sendo, pois, recíproco o desejo de segregayao. (26) 

A maior forya de integra9ao interna destas seitas é o sentimento 
antieuropeu, reforyado pela mensagem apocalíptica que o messias trans
mite: o fim do mundo aproxima-se, sornen te os que integrarem a seita 
seráo salvos e os brancos estao irremediavelmente perdidos. Depois 
da catástrofe final instalar-se-á um reino utópico - de que a Zion 
terrestre é já a prefigura9ao, - no qual só negros terao o privilégio 
de entrar. O messias negro é o enviado divino que, no presente, traz 
paz e f elicidade ao povo e que, no futuro, o conduzirá a Zion celeste. 

Também existe aqui um paralelismo que estabelecem com o povo 
Judeu, como vimos suceder com os ba-kongos; os bantos da África do 
Sul constituem o "povo eleito", é a eles que a Bíblia se refere em 
muitas de suas passagens do Velho Testamento. (27) 

A maior forya que as separa do cristianismo branco está no 
racismo que a linha de cor imprimiu nos negros, respondendo a polí
tica de segrega9ao dos brancos. Nenhum anseio visível de se con-

(24) As mulheres alcan9am nestas seitas poder e prestígio que desco
nheciam no antigo sistema tribal. Sao "ordenadas" como os homens; adqui
rindo o direito de pregar o Evangelho, rezar pelos doentes, enterrar os mor
tos, consagrar crian9as, mini~trar a Ceia de Deus, batizar crentes, solenizar 
casamentos. O germe desta situa9ao existia em dois aspectos da sociedade 
banto tradicional: na posi9ao de relevo que urna mulher podia adquirir num 
"kraal" por ser esposa do chefe; na possibilidade para qualquer mulher de 
tomar-se adivinha, única maneira de conseguir prestígio social e livrar-se de 
situa9óes de família insustentáveis. Com a intensifica9ao da "situa9ao colo
nial", a partir da década de 20, a quantidade de mulheres adivinhas aumen
tou muito. SUNDKLER, 1948, págs. 22-23. 

(25) BALANDIER, 1953, pág. 43. 
(26) Há diferen9a nítida entre as seitas etiópicas e as zionistas. A pri

meira, ao contrário da segunda, atrai as camadas mais elevadas dentre os 
bantos: advogados, doutores, editores. Seus ideais sao também diferentes: os 
membros das seitas etiópicas tem em mira atingir igualdade com o branco 
por meio da educa~ao, do aprendizado técnico, das associa9óes de classe, 
etc. (SUNDKLER, 1948, págs. 106-107). 

(27) B. SuNDKLER, 1948, pág. 287 e segs.; KoBBEN, 1960, pág. 136 
em nota. 
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fundir com os brancos, antes o de se distinguirem o quanto puderem. 
Os messias utilizam largamente em sua propaganda este desejo de 
segrega~ao. 

A multiplica~ao impressionante destas seitas por subdivisóes suces
sivas é determinada por f atores oriundos da domina~ao branca e de 
padróes zulus. (28) Dois sao os padróes bantos importantes que podem 
ser responsabilizados: a possibilidade de cisao que existía e era fre
qüente no "kraal" tradicional, - um filho de chef e abandonando a 
aldeia paterna e indo constituir nova aldeia, mais longe, rodeado pela 
sua parentela e escravos; e as motiva~óes tribais existentes para impe
lir os nativos a conquista da lideran~a. A domina~ao branca, por sua 
vez, veda ao banto desempenhar lideran~a em qualquer setor que nao 
seja o religioso; vida cívica, vida política, vida económica, vida social, 
em todas elas o status do negro só poderá ser subalterno. , Acha 
SUNDKLER que, enquanto nao aumentarem as possibilidades de ascensao 
social na existencia banto, as fortes qualidades de lideram;a que o 
povo possui continuarao a se exprimir através da religiao, ocasionando 
sempre segrega~óes sucessivas dentro das seitas. <29> 

3 - Movimentos messianicos na Melanésia. 

S nesta regiao da Oceania que tem ocorrido a maior quantidade 
de movimentos messianicos nos últimos tempos, a partir do século 
XIX, (1) cobrindo desde a Nova Guiné até as ilhas Loyalty. <2> As 
comunidades ali variam de estratificadas a igualitárias, nao sendo, pois, 
todas semelhantes. (3) As tribos ou comunidades estratificadas podem 
apresentar de dois níveis apenas, - nobres e plebeus, - até subdivi
sóes internas em seis ou mais estratos, do servo ao chefe supremo.<•> 

(28) As razóes das cisóes nao sao nunca religiosas; derivam de pro
blemas étnicos, de questoes tribais, mas, principalmente, de disputas de pres
tígio, etc. Como diz o provérbio banto: Dois touros nao podem viver em 
paz no mesmo "kraal". 

(29) As seitas zionista e etiópica agem, entao, como válvula de segu
ran9a psicológica para as atividades zulus ( SUNDKLER, 1948, pág. 100). 

(1) BURRIDGE, 1960, pág. XVII; Gu1ART, 1958, pág. 38; que dá 1867 
como a data do primeiro. Para travar conhecimento com um dos movi
mentos mais recentes ver Theodore SCHWARTZ, 1962. 

<2> KoBBEN, 1960, pág. 124. 
(3) Entendemos por sociedade estratificada aquela que é dividida em 

camadas. A sociedade igualitária, por sua vez, nao apresenta camadas, os 
indivíduos ou os grupos se distribuem pelo mesmo nível social e o chefe é 
apenas um primus inter pares. Entre esses dois tipos pode haver um sern 
número de combina96es. 

(4) Na ilha de Viti Levu, do arquipélago das Fiji, habitavam tribos 
nas montanhas quase inacessíveis do interior que. reunidas sob um chefe, 
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Nas comunidades igualitárias, o regime é de equivalencia dos indiví
duos, podendo chegar ao ponto de nao existir nenhum chefe nenhuma . . . - . , 
1nstltu1~ao que represente a alde1a como um todo, que imponha auto-
ridade; pelo contrário, a organiza~ao se processa de modo a cercar de 
san9óes negativas todas as possibilidades que teria um indivíduo de 
se projetar acima dos demais. (ó) Em ambos os tipos estruturais houve 
movimentos messianicos, que ocorreram, pois, independentemente da 
estrutura interna dos grupos. 

Conforme sejam estratificadas ou igualitárias, também diferem as 
comunidades, desde aquelas em que a autoridade política pertence 
hereditariamente a camada mais elevada, cujo status social é deter
minado pelo nascimento, até aquelas em que a autoridade política, os 
níveis sociais, os status, nao sao regulados pela hereditariedade. (6) 

Nestas últimas, os indivíduos podem subir na escala social mediante 
trabalho bem sucedido na ro9a, habilidade na guerra ou no comércio, 
qualidades pessoais, estando o caminho do sucesso aberto assim a 
qualquer um. Sociedades secretas escalonadas oferecem canais de 

podiam formar eventualmente um reino. Estavam divididas eni seis níveis 
estratificados muito bem definidos, que iam do "rei até o servo" (P. 
WORSLBY, 1957, pág. 18). Na ilha de Manam, somente dois níveis existiarn 
mas, perfeitarnente distintos: o dos nobres (tanepea) e o dos plebeus. "O~ 
tanepea sao tradicionalmente chefes e patróes que derivam posi9ao e autori
dade do nascimento e do parentesco", herdadas em Iinha patrilinear 
(BURRIDGE, 1960, pág. 139). 

(5) Na zona de Tangu, cujas comunidades foram analisadas por 
BURRIDGB, os nativos prezam tanto a equivalencia que nao existem ern 
s~a cultura quadros de referencia que perrnitam compreender o que signi
fica urna ordem ou comando (BURRIDGE, 1960, págs. 127-128). Dar 
ordens a alguém é inteiramente inconípatível com o sistema social vigente 
(BURRIOOE, 1960, pág. 216). O contacto com o branco quebrou justamente 
a equivalencia : reciprocidade básica do sistema social. A princípio, as 
ordens dadas nao forarn obedecidas porque o nativo nao conhecia entre 
seus comportamentos, o da obediencia. E, quando compreendeu de que se 
tratava - isto é, quando se tomou manifesto que estava agora submetido 
a urna autoridade, - desenvolveu-se nele profundo ressentimento prove· 
niente do conhecimento de sua inferioridade (BURRIOOE, 1960, pág. 215). 
O problema a resolver era: por que os brancos, urna vez que sao homens 
nao sao iguais aos canacas? (BURRIDGE, 1960, pág. 140). ' 

<6> Nao há conjuga9ao necessária entre a estratifica9ao e a heredi
tariedade da chefia política. No interior de Viti Levu, por exemplo onde 
há evidente estratifica9ao social e bastante complexa, urna vez que ~barca 
vários níveis diferentes, eventualmente pode-se dar a constitui9ao de um 
"reino" reunindo algumas tribos, desde que surja indivíduo capaz de ascen
der ao pósto de "rei" e assim efetuar a unifica9ao (Ver J. GUIAR.T, 1957, 
pág. 3). Em Manam, onde a distribui9ao por camadas é tambélll heredi
tária, a estrutura já nao permite aquel a ocorrencia (Ver BURRIDGB). A 
bereditariedade da chefia política independe, pois, da existencia de camadas 
hereditárias. 
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ascensao por meio de festas que afirmam a riqueza do festeiro e, por
tanto, o merecimento de seu ingresso e elevac¡:ao na sociedade. Mas, 
apesar das aparencias, o sistema económico nao é básico; o que situa 
o indivíduo dentro da comunidade nativa é o sistema de parentesco. 

De um modo geral, possuem as comunidades em sua mitologia a 
noc¡:ao de um paraíso existente em ilha distante, onde os antepassados 
levam existencia inteiramente igual a terrena. Enquanto mortos recen
tes, habitam o mato, próximos dos descendentes; quando "envelhecem", 
isto é, ficam muito afastados da lembranc¡:a dos vivos para poderem 
guardar ligac¡:ao afetiva vigorosa, sao relegados para a ilha distante. <7> 

Dessa residencia longínqua, velam sobre os membros de seu cla, pro
curando outorgar-lhes toda a sorte de beneficios físicos e materiais, 
pois a mitologia e a tradic¡:ao melanésia sempre manifestaram tenden
cia materialista clara. (S) O culto dos antepassados, que é muito 
importante dad~s as crenc¡:as a que nos referimos atrás, é executado 
num espírito de do ut des, dou para que me retribuas. Se os homens 
necessitam dos espíritos para facilitar-lhes a aquisic¡:ao de bens mate
riais, os espíritos também precisam dos homens para obter as ofe
rendas de seu agrado, efetuadas nas grandes festas religiosas: carne, 
legumes e outros alimentos. Por isso as cerimónias mágico-religiosas, 
f ormam o núcleo central mais importante das atividades tribais: sao 
elas que despertam nos antepassados as iniciativas tendentes a bene
ficiar, na terra, seus descendentes. <9 > 

Além deste importante culto dos antepassados, também existem as 
vezes urna ou mais figuras mitológicas, que partiram da terra por von
tade própria ou foram expulsas, mas que prometem regressar, coinci
dindo coro o retorno a inaugurac¡:ao de novos tempos em que desapa
recerao a doenc¡:a e a morte. Assim Manseren Koreri, na Guiné Ho
landesa. Assim os gemeos que desafiam o deus supremo Ndenggei, 
nas comunidades montanhosas da ilha de Viti Levu. <10> 

Quanto a economia, era praticamente a mesma por toda a parte; 
em regra geral, cada hornero cultivava sua roc¡:a. Existiam tribos ou 
aldeias especializadas em determinados produtos - potes, cestos, enf ei
tes de penas e mesmo cantos e danc¡:as, - que serviam para trocas, 
mas eram fabricados apenas na medida das encomendas efetuadas, nao 
alcanc¡:ando vulto para permitir urna capitalizac¡:ao que f omentasse o 
desenvolvimento do comércio e de urna especializac¡:ao verdadeira. 

(7) J. GUIART, 1957, pág. 4; Ver ainda E. W. P. CHINNERY e A. C. 
HADooN, 1917, pág. 461; em rodapé, e também E. F. HANNEMAN, 1948, 
págs. 937-962. 

(8) O materialismo papua é inteiramente nativo e anterior ao con
tacto com o ocidente. E. F. HANNBMAN, 1948, págs. 937-962. 

(9) E. F. HANNEMAN, 1948, págs. 937-962. 
(10) CHINNERY and lIA:DDON, FIVB et P. WORSLEY, 1917, pág. 455; J. 

GuIART, 1957, pág. 8; J. Gu1ART, 1958, pág. 38; A. 1. F. KossEN, 1960. 
pág. 130. 
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Formavam as comunidades unidades limitadas, praticamente iso
ladas. urnas das outras, nao se ligando entre si para formar unidade 
supe.r~or. <11>. Pelo. contrário, estavam muitas vezes num estado de 
hostihdade Intermitente, mesmo no caso de haver intercasamentos 
co?1ércio, de falarem a mesma língua ou dialetos semelhantes, de pos~ 
suirem a mesma cultur~. Segregadas urnas das outras, nao se engre
navam em ~rupo superior, sob ~ma aparelhagem política ou religiosa 
que as reunisse.. !a1s as comunidades que os primeiros comerciantes 
recruta~ores, m1~~1onários" e funcionários encontraram, ao proceder ~ 
ocupac¡:ao da .re~iao, numA r.ush" que teve lugar a partir de 1880, moti-
vado por ob1etivos econom1cos e estratégicos. (12) · 

O ~~n~acto com os brancos nao foi homogeneo. N alguns pontos 
do ternto~10, a expl~rª?ªº da borracha, da copra, do ouro, levou a 
C~ntactOS Intensos, prtllClpalm~nte a beira-mar, de onde a forma9ao de 
c1dades. Houve, no entanto, dhas em que o branco praticamente nao 
ent:~u; <~~) noutras, a, conformac¡:ao montanhosa do interior formou 
reg1oes. incontroladas' . Mas mesmo com rela9ao a algumas destas 
zonas interiores, fóra instituída a obrigac¡:ao de trabalharem os nativos 
para os brancos do litoral durante certo tempo, sob pena de paga
mento de multa; eram os chamados "contratos de trabalho". 

, :É. evidente que tais ordens nao foram cumpridas nas zonas ina
cess~v~~s ~as monta,n?as, nem nas ilbas afastadas, onde era impossível 
a ~1gtlanc1a necessaria a sua execu9ao. Mas onde foram levadas a 
e!etto, promove~am grande desorganizac¡:áo social por vezes, devido a 
f~:a:em as aldeias despovoadas de homens. (14) Os movimentos mes
s1an1cos,, ~ontudo, ocorreram tanto em comunidades cuja vida tribal 
estava soc10-culturalmente desorganizada, quanto em comunidades que 

. (ll) A Peter WORSLEY explica que a indiferencia9ao interna de tais comu
nidades f:z com que externamente nao pudessem se estender e formar uni
dAades ma1ores, por nao terem institui9óes internas em que se apoiar Nao 
tem chefes, n:m tribun~is, a nao ser o conselho dos mais velhos ~u dos 
borneos preeminentes; nao tem polícia, nem exército, nem administra9a0 (P 
\VoRSLEY1 1957, pá~. 227). P?r isso o único modo de transcenderem a sÍ 
mesmas e a forma9ao de mov1mentos messianicos 

(12) • 
_. A ~nglater~~· a Alemanha, a Fran~a, a Holanda, a Austrália divi-

duam entre s1 a reg1ao (WORSLEY 1957 pág 16 2m) ' 
( 1a) N- ' ' . ' · ao houve praticamente incursao de brancos na ilha de Malaita 

por exe~plo, ma~ os natjvos vao periódicamente trabalhar para os branco~ 
noutras Ilhas; ah tambem se deu um movimento messianico ( Cyril s 
BELSHAW, 1950, págs. 116-125). . 

(14) Na-o . , 1 . ' . era ma1s poss1ve , ass1m, a gente que restava nas aldeias 
cultivar a~ ro9as necessárias nem mesmo para a subsistencia, quanto mais 
para 

1 
reahzar as f~stas rituais que permitiam a ascensao social dos indiví

duo~. A fome casttgava as popula9óes, mas a falta de alimentos também era 
nociva a organiza~ao sócio-religiosa (WORSLEY, 1957, págs. 45-48). 
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a conservavam praticamente identica; também .naquelas em que a 
desorganiza9ao se observou sem haver contacto direto com os brancos, 
movimentos religiosos surgiram. <15> • • . . • 

J?, possível que movimentos rehg1osos de amphtude e 1ntens1dade 
semelhantes aos que a chegada do branco determinou, existissem .ºª 
sociedade melanésia anteriormente ao domínio dele. A situa<;áo colon1al, 
porém, parece ter aumentado sua incidencia. O que se. ~ota _clarame~
te é que os mitos indígenas sof.rem t':~os a m~s~a mod1f1ca9ao: adq~t
rem urna nítida colora<;ao antteurope1a, e assuntlando temas apocahp
ticos cristaos, que associam a idéia de destrui9ao dos brancas, tornam
se sincréticos. <16> 

Sao os movimentos religiosos "classicamente de áreas rurais" no 
dizer de Peter WoRsLEY, embora nao todos de caráter messianico; <17> 
nas zonas urbanizadas do litoral, ao contrário, a rea<;áo, contra o 
invasor foi tomando desde logo a forma leiga de greves, de organi-

' . za9óes nativas independentes (lS) etc. As tlhas e as zonas em que o 
messianismo se produziu estao grandemente separadas e sem comu
nica9ao entre si nao se podendo falar em difusao cultur~l. <19> Tives
sem lugar nas mais diversas áreas, observados em comunidades estra
tificadas e nao-estratificadas, os movimentos tomavam sempre forma 

(Hí) BURRIDGE estuda comunidades cuja vida tradicional se mantinha 
estável mas que foram atingidas pelos movi~entos ( 1960, págs._ 12~-125). 
J. GuIART fata dos movimentos ocorridos em ilhas e ~onas que ~ao !1ve~a~ 
contacto direto com o branco, mas que se desorgan1zaram dev1do a d1m1-
nui~ao de popula~áo (GurART, 1951, págs. 227-229). 

(16) GuIART et WoRSLEY, 1958, pág. 39. . 
(17) Considerando-os específicos das áreas rurais, P. WoRSLEY i;iao dis

tingue porém os movimentos de tip~ .~essiánicos do~ outros mov1mentos 
religiosos. No entanto, nao há poss1b1hdade de considera! semelhantes o 
aparecimento de um novo culto como o do Taro, e os mov1mentos do culto 
da Carga; estrutura e pr~pósitos sao . totalmente di~er~os. o, C?lto d? .Taro 
visa a aumentar as colhe1tas por me10 de novas tecmcas mag1co-rehg1osas, 
explicadas por novos mitos; sao concomitantes, também com a ocup~~~o 
branca mas nao formulam reivindica~óes económicas, políticas e soc1a1s, 
consci;ntes como se observa nos cultos da Carga (WORSLEY, 1957, pág. 45). 

(18) Mesmo antes da segunda Grande Guerra, houve nas cidades, gre
ves e forma9ao de organiza~óes independentes entre os nativos, com caráter 
decididamente antibranco. A divergencia da rea9ao notada entre o campo 
e a cidade tornou-se, porém, mais flagrante no período pós-guerra, pois as 
cidades sofreram desenvolvimento apreciável e o campo praticamente nao 
se modificou (WORSLEY, 1957, págs. 45, 48). 

< 19) Observa WORSLEY que, sendo porém nessas áreas identicos o 
padrao económico e o político, e produzindo condi~óes sociais similares, 
tensóes sociais similares, ai identidade dos movimentos nao é fenómeno 
extraordinário. Resultados similares podem ocorrer sob a forma de rea~es 
em regióes inteiramente separadas, desde que as condi~óes sociais sejam as 
mesmas (WORSLEY, 1957, pág. 46). 

MELANÉSIA 55 

muito semelhante; descrevemos um que achamos típico, o dos "Wislin 
alemaes", (20) da ilha de Saibai, no Estreito de Torres. 

Em 1913, tres nativos de Saibai, - Wageba, Anu e Sagaukus, 
- inspirados pelas divindades, come9aram a anunciar o regresso imi
nente dos Markais, ou espíritos dos mortos, que viriam num grande 
navio, trazendo todas as mercadorias dos brancos e muito alimento; 
por isso nao deviam os indígenas se preocupar mais com o trabalho. 
Quando o barco chegasse a entrada do Estreito de Torres, um cata
clisma exterminaria todos os homens brancos, possibilitando assim sua 
vinda até Saibai e a distribui9ao dos bens entre os nativos. O aniqui
lamento dos brancos era justificado: Deus dera as merca dorias tanto 
aos brancos quanto aos nativos, porque todos os homens eram iguais; 
no entanto, os brancos conseguiram se apoderar delas e se recusavam 
a dividir com os indígenas, sendo preciso recorrer aquele meio radical 
a fim de que estes obtivessem o que era seu. 

Para promover a vinda do navio carregado com a preciosa carga, 
os nativos deviam, além de abandonar o trabalho, comparecer aos 
cemitérios nas noites de sextas-feiras e domingos, para ouvir as exorta-
9óes dos líderes, rezar e cantar. O sincretismo nao era evidente apenas 
na escolha dos dias e no emprego das ora9óes; <21> a própria doutrina 
englobava elementos cristaos e pagaos: Cristo era o deus supremo, 
mas só agia por intermédio do espírito dos antepassados. Um dos tra<;os 
do culto foi a revitaliza9ao de certas mágicas antigas caídas em desuso. 

:E..ste n1ovimento, que surgira em 1913, organizou-se em 1914 e 
se espraiou por ilhas vizinhas, estando em pleno vigor quando 
CHINNERY e HAnooN dele tomaram conhecimento. Os autores nota
ram-Ihe semelhan9a com outro que tinham encontrado na regiáo de 
Milne Bay e que era mais antigo, datando de 1893, <22) mas afirmam 
que nenhuma conexao havia entre ambos; a distancia que separava as 
duas zonas, as línguas inteiramente diversas, o grande intervalo de 
tempo que medeou entre um e outro aparecimento, tudo levava a 
concluir que, submetidas a um domínio semelhante, as duas popula-
9oes foram afetadas da mesma maneira pela inquieta9ao social dele 
resultante. (23) 

Além desse tipo de culto, que é o mais comum, ocorrendo com 
extrema freqüencia na Melanésia, a outra forma encontrada é mais 
próxima das manifesta9óes africanas e norte-americanas. Assim, por 
exemplo, ero 1876, no interior da ilha de Viti Levu, o descendente de 
un1 cla de sacerdotes tradicionais, N dungumoi, se apresentou como um 
enviado celeste, dotado de poderes sobrenaturais, profetizando para 

(20) Os AA. confessam nao ter desvendado porque o nome de Wislin, 
nem o que significava (CHINNERY e HADooN, 1917, pág. 461). 

(21) CHINNERY e HADDON, 1917, págs. 460-463. 
(22) CHINNERY e HADDON, 1917, pág. 458. 
(23) CHINNERY e HADDON, 1917, pág. 463. 
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muito breve o regresso dos Gemeos míticos. O regresso seria sinal de 
perturba<;ao cósmica extraordinária, de que resultaría a expulsao dos 
brancos e a escraviza<;ao de todos os que se opusessem ao novo profe
ta. Aos adeptos, prometía o retorno dos antepassados mortos, que 
viveriam nos territórios nativos juntamente com os descendentes; 
trariam fazendas e latas de saln1ao em conserva, enchendo os armazéns. 
Todos entao gozariam de nova juventude e suprema felicidade, aboli
das a doen<;a e a morte. Tal doutrina religiosa efetuava jun<;áo entre 
a cren<;a indígena e o cristianismo: os Gemeos, ao partirem, tinham 
ido para a terra dos brancos, que escreveram sua história num livro 
especial, mas escondendo-lhes o nome verdadeiro sob a denomina<;áo 
de Jeová e de Jesus, a fin1 de que os fijianos nao pudessem mais 
descobri-los. 

A partir de 1862, Ndungumoi estrutura o grupo que o cerca, 
designando apóstolos que deviam percorrer as aldeias nas montanhas, 
a pregar e a aumentar o número de adeptos; e um outro acólito, tam
bém de clá sacerdotal hereditário, com o título de "sargento", ensinava 
aos homens, que formavam um corpo especial de guarda chamada 
"anjos destruidores", um ritual composto de exercícios militares copia
dos da organiza<;ao policial inglesa, e de dan<;as tradicionais. O profeta 
era constantemente escoltado por jovens, talvez suas concubinas. As 
autoridades, preocupadas com tais atividades, conseguem deitar-lhe a 
mao e exilá-lo de Fiji, até n1orrer. A notícia de sua morte foi recebida 
pelos adeptos com a maior incredulidade, os sacerdotes conservaram 
seu prestígio e, sob a capa de cristaos, eram na verdade adeptos da 
nova religiao. Para acabar com as perturba<;oes que ressurgiam de 
tempos em tempos, a administra<;ao inglesa resolveu deportar todos os 
habitantes da aldeia natal de Ndungumoi, pois era ali sua fonte. para 
outra ilha. (25) Movimentos semelbantes surgiram em anos posterio
res na própria ilha de Viti Levu e no resto da Melanésia, diferindo 
em detalhes. (26) 

Os profetas devem sempre sua posi<;ao de lideran<;a a inspira<;ao 
divina que os anima, e que tanto pode ser interpretada como missao 
divina outorgada pelos mortos, como encarna9ao pura e simples de 
divindades; e a posi<;ao de lideran<;a é simbolizada por um título altis
sonante - Rei dos Nativos, Aquete que fala urna só vez, - signifi-

(24) O pai de Ndungumoi já tinha sido perseguido por atividade 
profética identica (Gu1ART, 1957, pág. 17; P. WoRSLEY, 1957, pág. 20). 
No interior de Viti Levu, as comunidades eram estratificadas em seis níveis, 
dos servos e povo até o chefe supremo (WoRSLEY, 1957, pág. 18). 

(25) GuIART, 1957, págs. 19-24; WoRSLEY, 1957, págs. 18-27. 
(26) Ver outros movimentos para Fiji, em GuIART, 1957, págs. 25-28; 

en1 WORSLEY, 1957, págs. 27-31. Para a Melanésia, ver ainda as obras de 
WoRSLEY e BURRIDGE, os artigos de HANNEMAN, CHINNERY e HADooN, 
Patrick O'REILLY, J. C. HoECKENDIJK; J. GuIART, etc. 

) 
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cando os poderes supremos que detém. A Carga que esperam pode 
vir tanto num navío quanto, até, num aviao, mas a condi<;ao prévia é 
sen1pre que os brancos sejam expulsos ou mesmo aniquilados, variando 
também o tipo de cataclisma exterminador e anunciador dos novos 
tempos. Ao nível religioso, o céu indígena se enche de elementos cris
taos, a confissao e a ora<;ao substituem máscaras, fetiches e outros 
aparatos habitualmente utilizados no ritual aborígine; enquanto o culto 
dos mortos é intensificado, em seu aspecto tradicional, isto é, conti
nuando a realizar-se grandes banquetes mortuários. Embora tomando 
aspectos diversos, cren<;as e ritual sao sempre sincréticos, reunindo 
elementos nativos a elementos ocidentais. <27 > Sob a diversidade dos 
detalhes os objetivos sao também sempre os mesmos; apoderar-se de 
todos os bens dos brancos para serem distribuídos entre os nativos, 
havendo entao radical mudan9a na face da terra, a vida humana pas
sando a ser eternamente juvenil. 

A organiza<;ao pode variar de elaborada até rudimentar. Mas há 
sempre, além do líder, un1a categoría de "apóstolos" ou de "sacerdotes 
visitantes", que vai de aldeia em aldeia, anunciando a vinda iminente 
dos mortos e denunciando os crimes cometidos pelos nativos, pelos 
quais se exige o pagamento de multas. Pregam, também, nova moral, 
bastante puritana: proibi9ao de adornos pessoais, refor<;o da moral 
sexual, condena<;ao rigorosa do adultério. Líderes e fiéis sao recru
tados geralmente entre ele1nentos que tiveram contacto com os bran
cos: nao sao nem os paga os, nem os cristaos f erventes que se deixam 
levar pelos movimentos, sao os "haf haf", isto é, os que já experimen
taram o regime das missoes, sem ter abandonado completamente os 
padroes nativos. <28 ) Os chefes, raramente pertencem as famílias tra
dicionais, sao suas atividades que lhes dao prestígio considerável. (29) 

A desorganiza<;ao interna das aldeias nao é necessária para que se 
chegue a estas conseqüencias; (30) basta que na regiao se introduza 
urna situa<;ao de superioridade dos brancos em rela<;ao aos. nativos, 

(27) As práticas principais sao diversas: ora9ao; matan9a de todos os 
porcos; esponsório de todas as virgens porque o fim do mundo está próximo; 
abandono do trabalho, das roupas, dos comportamentos provenientes dos 
brancos; exuma9áo das ossadas dos antepassados para serem diretamente 
adoradas nos altares, etc., variando de grupo para grupo. 

(28) Patrick O'REILLY, 1949, pág. 398. As autoridades administra
tivas se queixam de que as áreas urbanas sao as zonas de treinamento para 
futuros líderes que irao agitar as aldeias (P. WoRSLEY, 1957, pág. 47). 

(29) KonnnN, 1960, pág. 125. 
(30) Na zona de Tangu as comunidades nao estavam desorganizadas, 

a vida tradicional era praticamente a mesma, os contactos com os brancos 
semelhantes desde 1910. No entanto, a partir de 1937 aparecem cultos da 
Carga, depois de ter o nativo esgotado várias outras maneiras de integrar 
intelectualmente o branco no seu universo, isto é, de enquadrá-lo dentro dos 
quadros de referencia que possuía. O culto da Carga constituí nova técnica 
nesse sentido (BURRIDGE, 1960, págs. 124-125, 223). 
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juntamente com sua riqueza, que esta intromissao desorienta os aborí
gines. (31) Seu reflexo na organiza9áo social se nota em dois pontos: 
na transforma9áo das rela9oes das comunidades nativas, antes hostis 
urnas as outras, e que agora de certa maneira se unificam sob a auto
ridade de um Rei dos Canacas ou dos Papuas; e na oposi9áo a socie
dade branca. (32 ) Forma-se urna unidade pantribal e o enviado divino 
que anuncia o regresso dos mortos é o elemento de coesáo entre grupos 
antigamente separados; (33) cria novas formas políticas e religiosas de 
organiza9áo, padroniza novos comportamentos de solidariedade nativa 
e de oposi9ao aos brancos dominantes. A aceita9ao de um líder caris
mático, muitas vezes contrariando os padroes internos que regem as 
rela~óes entre os homens na comunidad e, (34 > opera a centraliza9áo 
necessária para a f orma9ao de urna unidad e superior as diferen9as 
clanicas ou tribais. 

Por toda a parte onde se espalharam estes cultos (que continuam 
a surgir e a re nascer, dentro de intensa atmosf era de espera messianica, 

(31) Ainda em Tangu, as comunidades eram hostis entre si, mas esta
vam todas em pé de igualdade; a n~ao de superioridade social nao existía 
na zona, nem de urna comunidade ero rela9ao a outra, e nem mesmo no 
interior das comunidades. As rela~óes sociais eram eminentemente iguali
tárias, regidas por normas que visavam a manter a todo o custo a equiva
Jencia entre os homens e impedir a f orma9ao de lideran~as, de tal modo 
que a no9ao de "mandar'', de "dar e receber ordens" nao existía ali. Com 
a chegada do branca, o habitante de Tangu, que a princípio nao compreen
dera o que se passara e agira em rela9ao a ele de igual para igual, é levado, 
depois de um periodo de desorienta~ao, a um sentimento de injusti~a <liante 
da inferioridade patente a que se vé relegado. O estudo de K. BuRRIDGE 
mostra a fun9ao do culto da Carga, como elemento explicativo de urna 
nova situa9ao, em comunidades que nao estavam desorganizadas nem social, 
nem culturalmente (BURRIDGE, 1960, págs. 105-109, 128, 133, 140, 215-216). 

(32) O nativo ve que os europeus, sem executar nenhum trabalho ma
terial, recebem mercadorias. Nao podem ser os produtores da Carga; quem 
trabalha para produzir a Carga devem, portanto, ser os nativos. A fonte 
do poder europeu é segredo cuidadosamente guardado, de que é preciso se 
apoderar (GUIART e WORSLEY, 1958, pág. 44). 

(33) B u RRIDGE mostra as comunidades da regiao de Tangu separadas 
e disputantes entre si, os grupos de vizinhan9a também em luta, e dentro 
da aldeia os membros das linhagens divididos internamente por conflitos 
(BURRIDGE, 1960, pág. 119). Os movimentos messianicos transcendem essas 
diferen9as e dao unidade a várias aldeias canacas, que se reúnem em torno 
de um líder. WORSLEY nota o mesmo com rela9áo as comunidades que 
estudou (WORSLEY, 1957, págs. 65, 67, 227). J. GuIART mostra a impor
táncia da forma9ao de um todo nos movimentos fijianos (J. GUIART, 1957, 
págs. 28-29; J. GUIART e WoRSLEY, 1958, pág. 44). 

(34) Assim, na zona de Tangu as regras interiores as comunidades 
visavam a impedir a forma9ao de lideran9a e proteger a equivalencia básica 
que devia sempre existir entre os homens. O messias é, pois, quase sempre 
um estranho a aldeia. 
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muito bem analisada no livro de K. BURRIDGE), passaram os nativos a 
náo trabalhar mais, abandonaram as ro~as e o comércio tradicional, 
- confiantes na próxima chegada da Carga, - tomando atitudes inso
lentes para com a administra~áo e os missionários brancos. Temerosa, 
a administra9ao dissolveu os movimentos como pode, aprisionando e 
exilando os líderes, deportando violentamente aldeias inteiras, arrasan
do outras, obrigando certos indígenas mais afetados a trabalharem nas 
planta9óes governamentais. Mas até agora tais iniciativas nao ac~ba
ram definitivamente com a rea9áo; as cren9as adormecem e repentina
mente um acontecimento as desperta e as ativa, dando lugar a novos 
movimentos. Peter WoRSLEY, porém, acha que "u'a maior estabilidade 
económica e política nesta regiao, depois da guerra, parece ter minado 
as bases <lestes cultos", os quais renascem ainda; mas pelo menos em 
muitas zonas, já houve progresso e "é pouco provável que a popula9ao 
regresse, de urna organiza~áo política leiga, ao milenarismo". < 35 > 

II 

ESTUDOS COMPARATIVOS 
DOS MOVIMENTOS 

MESSIÁNICOS PRIMITIVOS 

A quantidade de movimentos messianicos em soc~eda~es primi
tivas, de que nao demos senao alguns exemplos, a d1vers1dade das 
épocas das culturas e das situa9óes sócio-históricas em que se produ
ziram 'além da diversidade do ambiente geográfico, levam a cogitar 
sobre' a existencia ou nao de qualquer grau de homogeneidade entre 
eles que permita falar em possibilidades de compara~ao. 

No entanto, há um ponto básico uniforme: a forma assumida 
pelos movimentos é sempre a mesma, seja qual for a cultura do povo 
ou o tipo de rel~oes que mantém com os ocidentais: um personagem 
que a si mesmo atribuí, ou a quem sao atribuídos caracteres sobrena
turais, ou pelo menos excepcionais, aparece pregando a chegada de 
um mundo novo, no qual será restaurado o modo de vida antigo (caso 
americano), ou em que gozaráo os nativos dos bens dos brancos (caso 
melanésio), ou em que passaráo a reinar sobre a terra (caso africano), 
para o que será necessário adotar determinadas práticas religiosas, 
económicas e sociais, mas que de qualquer modo s6 terá lugar depois 
de aniquilados os brancos por urna catástrofe. 

:Este líder reúne em torno de si uro grupo de que ocupa o ápice; 
abaixo de sua posi9ao máxima está um conjunto de apóstolos ou de 
discípulos, ou de conselheiros, que serve de intermediário entre o 

(3~) J. GUIART et P. WORSLEY, 1958, pág. 44. 
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messias e os adeptos (es tes colocados, pois, numa camada inferior). 
E é pela vontade do chef e que um adepto é elevado a posi9ao media
neira. Além disso, o messias domina todos os adeptos, comandando 
em todos os setores sociais. 

O ritmo seguido pelos movimentos, as fases que atravessam, sao 
também iguais em todas as comunidades estudadas. Forma-se, pri
meiramente, o mito messianico com elementos tanto da cultura nativa 
quanto da ocidental, além de outros novos, peculiares a situa9ao que 
se criou; é a fase da espera messianica. Vem depois a fase da tentativa 
de realiza~ao do paraíso terrestre pron1etida pelo mito e anunciada pelo 
messias, que emerge como figura carismática, profetizando prosperi-. 
dade material, melhoria social, salva9ao, e é seguida da organiza9ao 
dos adeptos num grupo t>u movimento, cujas atividades visam a criar 
o mundo perfeito. Ao insucesso da empresa pode seguir-se nova fase 
de espera, em que o mito as vezes é reformulado e readaptado, a fim 
de nao dar mais lugar a decep9óes; enfim o aparecimento de nova 
figura messianica desencadeia outro movimento. BURRIDGE chama a 
aten9ao para o caráter eminentemente cíclico, que é patente nos que 
descrevemos. (1) 

A terceira identidade in1portante notada nestes movimentos é a 
situa9ao social em que se originam. Trata-se do que BALANDIER deno
minou situa~ao colonial, que é verificada em todos eles. A situa9ao 
colonial em que estao envolvidos os povos primitivos de que tratamos 
se caracteriza pela interpenetra9ao de duas sociedades estruturadas 
internamente de maneira diferente e que passam a constituir urna só 
sociedade global. Ternos de um lado as comunidades primitivas, basea
das num sistema de parentesco, auto-suficientes do ponto de vista 
económico, num nível técnico rudimentar, e em que todos os setores 
sócio-culturais se interpenetram; de outro lado, a sociedade ocidental, 
baseada num sistema econó1nico altamente complexo que designa na 
estrutura social a distribui9ao dos indivíduos; internamente extrema
mente diferenciada em todos os setores sócio-culturais que, divididos, 
se harmonizam pela complementariedade oriunda da grande divisao do 
trabalho; dotada de poderosa aparelhagem técnica para responder as 
necessidades materiais da vida. O desnível entre ambas existente, do 
ponto de vista técnico, possibilitou que u'a minoría branca poderosa
mente armada do ponto de vista material exercesse a domina9ao sobre 
larga maioria étnica, impondo-lhe padróes de vida que dela nao se 
originaram espontaneamente. 

As comunidades primitivas eram todas do mesmo tipo, isto é, tra
tava-se de comunidades ou de tribos formando cada qual urna unidade 
auto-suficiente, fechada sobre si mesma, e que nao se integrava em 
nenhuma sociedade de ordem mais elevada. Quando se relacionavam 
urnas com as outras, falavam de potencia a potencia, em nível de 

(1) BURRIDGB, 1960, p~gs. 28-29. 

\ 
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igualdade; estivessem em rela9óes de coopera9ao ou de hostilidade, 
sua posi9ao social nas inter-rela9óes era identica. Mesmo no caso de 
u'a comunidade ou tribo alcan9ar vitória sobre as demais, raramente 
sua posi9ao social se alterava; sagrava-se como a mais poderosa, mas 
continuava ocupando nível identico ao das vencidas (salvo se estas 
forem reduzidas a condi9ao de escravas, o que nao sucedera em caso 
algum dos examinados), as quais, noutras lutas, procurarao por sua 
vez alcan9ar vitórias. A vitória nao produz, portanto, urna eleva9ao 
de nível social da comunidade vitoriosa; a vantagem desta é que passa 
a ser considérada como primus inter pares. <2 > 

Tal situa~ao é destruída pelo contacto com os brancos. As co· 
munidades autárquicas que viviam em pé de igualdade urnas com as 
outras, falando de potencia a potencia, repentinamente se veem rele
gadas a urna posi9ao de inf erioridade, a estrutura igualitária, ero que 
se inseriam justapostas, se transformando numa estrutura estratificada, 
da qual ocupam os brancos a camada superior e elas a inferior; sua 
cultura, que fora até entao cultura de comunidade independente, pas
sa a ter o status de subcultura de camada inferior. (S) 

Todos os povos primitivos cujos movimentos descrevemos passa
ram por esta experiencia: perderam a autonomia diante do branco. 
E esta constata9ao ganha toda sua importancia quando verificamos 
que, enquanto o mundo primitivo coexiste paralelamente ao mundo 
branco, mantendo contactos que podem ser até bastante íntimos, bas
tante longos, os movimentos nao se desencadeiam. 

Os índios norte-americanos, por exemplo, tinham coexistido com 
os brancos durante largo tempo, adotando até vários elementos cultu
rais <lestes. Foi só quando o rompimento dos vários pactos estabeleci
dos entre brancos e indígenas (pactos em que estes últimos, aparente
mente, tinham entrado no nível de potencia a potencia), quando a 
for~a f oi empregada na apropria9ao dos territórios indígenas a despeito 
dos pactos efetuados, que se torno u evidente a posi~ao de inf erioridade 
indígena, levando-os a Ghost Dance Religion. O contacto dos ba
kongos e dos zulus comos brancos também fóra longo; todavía, somen
te com a instala9ao da situa9ao "colonial" - e BALANDIER chama a · 
aten9áo com insistencia para este fato, - ou melhor, de urna situa~ao 
de domina9ao-subordina9ao entre brancos e negros, é que se formam 

(2) Assim, os Sioux, adotando o cavalo trazido pelos brancos, se tor· 
naram a tribo mais poderosa das planícies; mas nem por isso adquiriram 
posi9áo de camada dominante sobre as restantes, que continuaram inde
pendentes. 

(3) As comunidades primitivas consideram-se superiores urnas as 
outras, acoimando-se urnas as outras de "bárbaras", de "selvagens". O 
desprezo, porém, nao é sinal de superioridade social e sim de etnocentrismo, 
pois, quando entram em contacto entend~m-se sempre de potencia a poten
cia, seja para estabelecimento de alian9a, seja para desencadeamento de 
conflitos. 
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as reac;oes. O mesmo se afirma quanto ao exemplo melanésio: enquan
to a dominac;ao nao f oi sentida, cultos da Carga nao se desenvolveram. 

Mas nao se trata simplesmente da imposic;ao de urna situac;ao de 
dominac;ao-subordinac;ao a comunidades autónomas. O aspecto mais 
desconcertante da mudanc;a era passarem de sua situac;ao de autarquía 
a camadas de nível inferior, a camadas desvalorizadas, numa sociedade 
complexa de tipo capitalista, regida, pois, por relac;óes sociais básicas 
de outra ordem que as do grupo inferior: relac;óes impessoais, categó
ricas, derivando de urna estruturac;ao interna baseada em grande divisao 
do trabalho, em complementariedade de tarefas, em grande complexi
dade económica e sócio-cultural. As sociedades coloniais f orc;am os 
nativos a passar subitamente para este segundo tipo de sociedade. E é 
por meio da situac;ao de dominac;ao-subordinac;ao que os brancos for
c;am o ingresso das comunidades primitivas na órbita das sociedades 
de tipo ocidental. Quando tal nao se dá, nativos e brancos podem 
coexistir lado a lado, sem que movimentos de reac;ao se originem. 

Assim, pode-se resumir dizendo que os movimentos messianicos 
(como os outros movimentos de reac;áo anti branca) existem quando 
há a instalac;ao de urna situac;ao colonial, que f ore; a comunidades nati
vas independentes a entrarem ero relac;óes de dominac;áo-subordinac;ao 
coro urna sociedade branca colocada em nível superior, - situac;ao 
que redunda para aquetas, em a) perda da possibilidade de criarem ou 
de seguirem seus pr6prios padróes de comportamento; b) obrigac;ao 
de seguirem padróes de comportamento formulados dentro de urna 
estrutura social inteiramente diversa. Isto é, perda da autonomía a 
mais fundamental. 

Mas estas coordenadas representadas pelo tipo de organizac;ao 
interna e externa das comunidades em presenc;a, se produzem geral
mente reac;óes de tipo religioso, nao desencadeiam sempre movimen
tos messianicos. A qualidade necessária para que estes se dessem, 
f oi também encontrada identica em vários deles, e é constituí da por 
um determinado tipo particular de crenc;as. (4) Em primeiro lugar, a 
religiao tem aquela qualidade a que se referira já Max WEBER: é vol
tada para as atividades práticas e destina-se a ajudar o hornero a 
melhorar e compreender o mundo em que vive. O aperf eic;oamento 
do homem nao é seu intuito primordial, interessa-lhe na medida em 
que contribuí para melhorar a vida terrena. Em segundo lugar, os 

(4) Os Fang, do Gabon, estudados por BALANDIER, nao possuíam urna 
religiao que permitisse movimentos messianicos. A rea9ao tomou a forma 
religiosa, com o aparecirnento do culto "bwiti'', em que sao adoradas relí
quias de pessoas muito prestigiosas, que se acredita dotadas de forte poder 
mágico, aumentando o mana dos adoradores; é urna religiao de base mágica, 
nao fornecendo clima para o surgirnento de um líder de tipo messianico. 
Por outro lado, a estrutura social do grupo Fang também é contrária, por
que fortemente democrática, a forma~ao de urna estrutura totalitária como 
a estrutura messianica. Ver BALANDmR, 19 5 5. 

\ 
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movimentos ocorrem quando nos mitos nativos há elementos favorá
veis; tribos que conhecem a lenda do rejuvenescimento do mundo, ou 
que possuem entre suas divindades o her6i cultural que retoma, se 
entregam a movimentos messianicos, os quais encontraram em sua 
difusao a barreira de tribos que nao possuem mitos dessa natureza, -
barreira que nao conseguiram ultrapassar. (5) 

Nao é necessária, porém, a figura específica de um herói. O que 
parece imprescindível é o tema do retorno ou da ressurreic;ao, aplicado 
a divindades antropomorfas: o herói cultural, os gemeos divinos, os 
antepassados que voltarao um dia. <~> Nos casos que analisamos, 
houve sempre um sincretismo entre a religiao nativa e a crista, assim 
como a criac;ao de aspectos específicos novos, derivados das condic;óes 
especiais em que se encontra o povo nativo. Assim, o tema da expul
sao prévia do branco para que seja introduzido o paraíso terrestre é, 
por tóda a parte, urna resultante da dominac;ao-subordinac;ao que se 
estabelecera entre os do is grupos diferentes, tema novo tanto na mito
logía primitiva quanto na doutrina crista, mas que pode adaptar-se 
perfeitamente tanto a esta, quanto a outra. Pois se nos mitos ameri
canos constituí um acréscimo novo, na África do Sul se associa a 
doutrina crista da lgreja Zionista. 

Outro ponto homogeneo nesses movimentos é a proveniencia 
social dos membros; trata-se de nativos entrosados em grupos sociais 
baseados primordialmente em sistemas de parentesco, que constituem 
os grandes reguladores da organizac;ao grupal e que permitem ao indi
víduo conhecer sua localizac;ao social; o sistema de parentesco pode 
ser de sangue, quando todos os indivíduos provem do mesmo tronco 
de ascendencia, ou mítico, quando uro grupo de indivíduos acredita 
descender de um mesmo antepassado lendário. Nos grupos primitivos, o 
parentesco indica a posic;ao do indivíduo na escala social hierárqui
ca, <7 > e serve também de ponto de apoio para outros sistemas de 
rela9óes. 

(5) J. MOONEY, 1896, págs. 805, 82-83 m, 811, 85-86 m; A. KROEBER, 
págs. 79, 33-34 m. 

(6) KoBBEN acha que, "dados certos mitos, o conteúdo dos movimen
tos proféticos será influenciado por eles", mas que os mitos nao podem ser 
a causa de tais movimentos. Estamos de pleno acordo. O que queremos 
dizer é que, se o mito tiver as qualidades que apontamos acima, o movi
mento de rea9ao do grupo primitivo provavelmente tomará a forma messia
nica (Ver KoBBEN, 1960, págs. 129-131). 

(7) Na nossa sociedade, desincumbe-se desta fun9ao o sistema econó
mico, o qual designa nossa posi9ao básica na escala social hierárquica. 
Como estamos <liante de urna sociedade muito complexa, outros sistemas 
podem auxiliar a localiza9áo dos indivíduos, mas a classifica9ao economica 
é primordial. Também no ca~o primitivo, o sistema de parentesco era auxi
liado por outros sistemas que gravitam a sua roda, mas a pouca dife
rencia9áo cultural torna mais visível a fun9ao do sistema de parentesco. 
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As comunidades a que pertenciam os indivíduos em questao eram 
formadas ou pela associa9ao de vários troncos familiares, como no 
caso da ilha Tangu, ou pela predominancia de um só, poderosamente 
ramificado, como se dá no "kraar' zulu. De qualquer modo, econo
mia, religiáo e até mesmo política tinham como substrato urna estru
tura familiar - produ9ao e consumo eram familiares, o chefe da 
família era un1 pequeno sacerdote e um pequeno líder político. Econó
micamente, ora se entregavam a urna agricultura rudimentar (Melané
sia); ora se tratava de povos guerreiros e ca9adores (índios norte
am.ericanos); possuíam algumas, certo desenvolvimento artesanal 
(banto); outras estavam até mesmo em nível comercial (ba-kongo); (8) 

mas mesmo neste caso trata-se ainda de urna economía de subsistencia, 
em que a prodw;ao é relativamente reduzida e destinada primordial
mente ao consumo do grupo, senda as técnicas para sua obten9ao 
rudimentares. Além disso, os diferentes setores da vida social estao 
pouco diversificados entre si e as práiicas religiosas permeiam a todos, 
constituindo parte integrante deles: as atividades cuja significa9ao na 
comunidade é importante sao acompanhadas de ritos religiosos que 
tomam evidente o papel de relevo <lestes e da atividade em questao. 

Peter WoRSLEY considerara a origem dos componentes dos movi
mentos messianicos como tipicamente rural; nas cidades, o· modo de 
protestar dos nativos já se teria tornado leigo e ocidentalizado. O kim
banguismo e as lgrejas Zionistas, no entanto, atraem para o seu ambito 
grande quantidade de habitantes das cidades. Explica-se: os ba-kongos 
estao presos a urna estrutura de família grande ainda pouco desorga
nizada, que continua existindo mesmo nas cidades, estabelecendo con
tinuidade total entre a zona rural e urbana, do ponto de vista social, 
de tal modo que o comércio tem por apoio a agricultura familiar e as 
cidades sao, em certos aspectos, prolongamentos da vida aldea. Entre 
os zulus da África do Sul, a política territorial dos brancos atirou para 
a periferia das cid ad es urna popula9ao que perder a suas propriedades, 
ponto de apoio de sua estrutura social; a seita zionista, como vimos, 
vem lhes oferecer novo território e refaz a organiza9ao social a que 
estavam afeitas. Nao se trata, pois, de ruralismo ou de urbaniza9ao, 
terminología que pode dar lugar a confusóes, já que há cidades forne-

(8) A simples enumera~áo destas diferen9as mostra que nao tem razáo 
Vittorio LANTERNARI quando afirma que o movimento religioso e profético 
de liberta~ao é peculiar a um estágio de civiliza9ao bem delimitado, o dos 
povos em agricultura rudimentar, considerando como única exce9ao o caso 
do índio norte-americano. Os movimentos africanos constituem também 
outra exce~áo, pois BALANDIER mostra como os ba-kongos desenvolveram o 
comércio e sabe-se que os zulus formavam um reino cuja cultura apresen
tava técnicas artesanais bastante desenvolvidas, além da cria9áo em larga 
escala; poder-se-á qualificar essas tribos como possuidoras de agricultura 
rudimentar? Caso contrário, a .existencia destas excefóes invalida a conclu
sao de LANTERNARI (LANTERNARJ, 1960, págs. 250-251 ). 
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cendo contingente numeroso aos movimentos messianicos; trata-se, isso 
sim, de maior ou menor ocidentalizaráo das rela9óes sociais, da maior 
ou menor difusáo de um tipo de estrutura social diferente daquele que 
conheciam os nativos e que é peculiar ao ocidente. 

A distin9ao entre a lgreja Zionista e a lgreja Etiópica ilustra nosso 
pensamento. A lgreja Zionista se organiza segundo os padroes das 
tribos nativas; a lgreja Etiópica se organiza a maneira racional branca 
com verdadeiros escritórios, possuindo sempre um advogado para escre
ver seus contratos e defende-la em juízo, se necessário. Mas enquanto 
a lgreja Etiópica se difunde entre os intelectuais bantos, isto é, entre 
os elementos nativos mais entrosados no sistema de rela9oes do mundo 
ocidental, a lgreja Zionista atrai para seu seio o povo, aqueles que nao 
foram ainda absorvidos pela maneira de ser ocidental. (9) 

Peter WoRSLEY, falando do estado atual da Melanésia, acha que 
"é pouco provável que a popula9ao regresse, de urna organiza9ao 
política leiga, ao milenarismo." <10> Para averiguar se há ou nao tal 
possibilidade, é preciso primeiro verificar até que ponto os nativos 
continuam presos - seja social, seja mentalmente até, - a urna 
estrutura regida pelos sistemas de parentesco. BALANDIER nota que 
nas cidades congolesas os nativos continuam manifestando decidida 
preferencia pelo meio de protestar nativo, isto é, utilizando para ela 
a religiao como um veículo, de onde o pequeno sucesso de partidos 
políticos, sindicatos, etc. Lembremos que o movimento cooperativista 
de André Matswa que nascera tao perfeitamente ocidental, vai-se 
colorir também de forte tonalidade messianica depois da morte do 
líder: seus correligionários esperam-lhe o retorno, que lhes trará a 
prosperidade. (11) 

Os indivíduos que f ormam os movimentos messianicos podem 
provir seja do campo, seja da cidade; mas serao sempre elementos que 
ainda se regem pelos padroes de comportamento de urna sociedade 
baseada no sistema de parentesco e alimentada por urna economía de 
subsistencia. 

As coordenadas gerais que enquadram os movimentos primitivos 
sao, pois, iguais para todos: a) forma semelhante; b) ritmo identico; 
e) situa9áo social originária da mesma, isto é, situafáo colonial; d) mi
tologia específica tendo como no9óes básicas indispensáveis o mito do 
paraíso terrestre, o mito do retorno de heróis antropomorfos; e) pro
veniencia social identica dos participantes do movimento, que sao indi
víduos ainda presos a urna estrutura regulada pelo sistema familiar. 

• 

(O) SUNDKLER, 1948, págs. 86, 106-107, 144. 
(10) P. WORSLEY, 1957, pág. 44. 
(11) G. BALANDIER, 1955, págs. 65-66, 70, 413-416. 
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Produzidos em condi9óes sócio-culturais semelhantes, terao os 
movimentos também a mesma fun9ao? Esta, pode ser examinada sob 
tres aspectos: o das rela<;óes internas do grupo nativo; o das rela9óes 
do grupo nativo com outros congeneres; e das rela96es do grupo nativo 
com o grupo branco no interior da sociedade global, formada por 
ambos. 

Nas comunidades que nos serviram de pontos de reparo, a estru
tura interna varia desde as baseadas em rela9óes igualitárías, com urna 
série de mecanismos para impedir a f orma9ao de camadas e até mes
mo a forma9ao de chefia permanente, como é o caso das aldeias na 
zona de Tangu; até as estratificadas em número variável de camadas. 
Os movimentos das ilhas Fiji, na Oceanía; os dos ba-kongos, dos zulus, 
dos índios norte-americanos, se processam em grupos cuja estratifica
~ªº social vai de apenas apreciável até urna grande elabora9ao. (12) 

O mesmo se pode afirmar con1 rela9ao a centraliza9áo ou nao do 
poder nas maos de um único chefe: em Tangu, todo um mecanismo 
de padróes de comportamento impedía a emergencia deste tipo de 
lideran9a; nas comunidades zulu e ba-kongo, pelo contrário, o chefe 
era um reí-sacerdote absoluto com direito de vida e de marte, sobre 
os vassalos. <13> Nao há, pois, liga9ao necessária entre urna espécie 
determinada de estrutura interna da comunidade e movimentos mes
sianicos primitivos, urna vez que estes se verificam em qualquer cate
goria, estratificadas e igualitárias, centralizadas e descentralizadas. (14) 

<12> Peter WoRSLEY acha que o messianismo s6 ocorre esporadica
mente em comunidades estratificadas, constituindo o caso das ilhas Fiji a 
exce~ao que confirma a regra (WORSLEY, 1957, pág. 31). No entanto, em 
suas conclusoes, examina a ocorrencia de movimentos messianicos na Idade 
~édi~, numa sociedade estratificada, portanto; concilia esta segunda exce
!rªº d1zen.d? que a plebe nao tinha, ent~o, organismo político unificador, que 
l~e perm1ttsse formar um todo homogeneo e reagir contra a camada supe
rior, o que lhe é fornecido pelo movimento messianico. Finalmente acaba 
por admitir a possibilidade de movimentos em sociedades estratificada~, desde 
que tenham fracassado revoltas leigas anteriores ... (WORSLBY 1957 págs. 
228-230). ' ' 

<
13> A constat~~ao <lestes .casos co,ntraria frontalmente a opiniao de 

~· WORSLEY, a que Ja nos referimos atras, de que as rea96es de tipo reli
g1~~0 contra o_ branco, , encontram ambiente de elei~ao entre os povos pri
rmtivos que nao possu1am comunidades estratificadas sendo exce~óes os 
casos contrários (WORSLEY, 1957, págs. 31, 228-229, i50). 

<
14> Em nosso trabalho L'influence· du milieu social interne sur les 

"!'ouvements messianiques brésiliens, afirmávamos que "a estrutura centra
hzada es.t~ ~empre presente" ?ªs comunidades que se entregam a movimen
tos ~es~1arucos (A;, 1958, pag. 27). Noutro trabalho, Aspectos gerais do 
me~szamsmo, t~mbem encarecemos a importancia de urna organiza9ao cen
t~alizada anterior para que ocorressem (1960, págs. 68-73). Ora, o conhe
c1mento de casos como o da Melanésia invalida esta observa!raO. E ainda 

\ 
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Sejam quais forem as condic;óes internas do grupo nativo, o con
tacto com o mundo ocidental lhe traz urna série de modifica<;óes crian
do novas categorías de indivíduos, como por exemplo os que foram 
educados pelos brancos, quer nas missóes, quer em escotas leigas; 
abalando as posi<;óes sociais clássicas, tanto dos homens, quanto das 
mulheres; pondo em questao a antiga moral e os antigos cultos. O 
movimento messianico vem fornecer um novo enquadramento aos que 
se viram desambientados, a todos que se destacaram da antiga vida 
tribal e que, mal-integrados na vida ocidental, nao se prendem de 
maneira profunda a ela.<15) Renovando a estrutura e a organiza<;ao 
sociais internas, o movimento possibilita urna reintegra9ao de camadas 
cu de indivíduos que se encontram destocados e pouco favorecidos. A 
renova9ao for<;osamente se traduz em nova estrutura, cujas diferentes 
partes estao organizadas entre si por novas regras de comportamento 
baseadas em novos valores. As prega~óes do líder messianico sao 
significativas da nova solidariedade que se pretende estabelecer: prega 
o an1or entre os adeptos, que devem todos se tratar por "irmaos"; 
submete a estrita regulamenta<;ao as rela96es sexuais, ponto delicado 
que pode dar lugar a tensóes e disputas dentro do novo grupo; con
dena severamente a mentira, o furto, o embuste; exige adesáo total ao 
novo culto, cortadas as liga9óes com os infiéis, mesmo quando parentes 
(isto é, afirmando a importancia maior dos la9os religiosos sobre os 
la9os de parentesco, antiga base da vida nativa). Tudo isto tem por 
fim tornar o grupo em suas divisóes internas f orte e coeso. Mas a 
organiza9ao interior do grupo nao é mais a mesma de antigamente, 
urna nova constela9ao de padróes e de comportamentos surgiu, sob a 
voz do líder. (l6) Enquanto o grupo anterior tinha por base um siste
ma de parentesco, o novo grupo tem por base um sistema religioso. 

mais, a descentraliza~ao pode, ao contrário, ser um fator importante na 
cria~ao do movirnento, que tem fun~ao centralizadora; pode ser o meio de 
tornar aceitável urna mudan~a de estrutura. 

(15) Bis como BALANDIER retrata a situa9ao dos "evoluídos": "Embora 
constituindo elementos dinamicos, sao coagidos a ficar, em grande parte, 
a margem dos grupos organizados - entre estes últimos, os que poderiam 
ser chamados de tradicionais nao estao em nada aptos a reconhecer-lhes a 
importancia nova, e os que poderiam ser chamados de modernistas sao gru
pos frágeis, amea9ados pela pressao da sociedade colonial" (BALANDIBR, 
pág. 500). - A transform~ao do status feminino, que permite as mulheres 
assumir fun~óes religiosas e que as valoriza, é também sinal evidente de 
transf orma9áo interior destas comunidades. 

(l6) BALANDIER dá enorme importancia a conserva9ao da estrutura e 
a continuidaide da organiza~ao ba-kongo, achando mesmo que o messianismo 
nesta etnia se volt a de preferencia para a reorganiza9áo das rela9óes da 
comunidade com o mundo exterior, porque a organiza~ao interna, de certo 
modo adaptada, nao requer aten9ao (BALANDIER, 1955, pág. 488). No 
cntanto, ele mesmo reconhece a desestrutura~ao em processo, e a desorga· 
niza9áo clara que existe num setor básico, como o das cren~as e valores 
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~ porém, com rela~ao as outras comunidades do mesmo tipo, 
tribos, clás, aldeias, que o movimento messianico desempenha seu papel 
integrativo e reorganizatório mais importante. Partindo de comuni
dades independentes e até hostis entre si, o movimento anula as dispu
tas em nome de urna nova organiza9ao que supera as dissen~oes; é 
aglutinador, envolve todas as comunidades numa confedera~ao ou 
num pantribalismo, para que os nativos formem um só grupo <liante 
dos brancos. A reorganiza9ao da vida nativa, desse ponto de vista, se 
dá em termos sociais mais amplos do que a vida tribal, e em termos 
culturais mais largos do que as diversidades oferecidas pela mesma. 

Esta reorganiza9ao ora conserva todas as comunidades que dela 
participam um nível igualitário entre si (como acontece com as tribos 
norte-americanas que integram a Ghost Dance, ou como os melanésios 
que aderem ao culto da Carga), ora faz urna delas tomar a lideran~a. 
o papel de orientadora das outras nos novos caminhos divinamente 
inspirados (como é o caso dos ba-kongos) . < 17 > Em todos os movimen
tos se observa a tendencia para a unifica9ao das comunidades isoladas 
e independentes, objetivo que figura nas prega9oes de todos os líderes 
messianicos. <18> 

(BALANDIER, 1955, págs. 359, 388, 392, 419-420). Tem sido pequena a 
desorganiza9ao económica (BALANDIBR, 1955, págs. 353-354 ), mas apesar 
disso a transf orma9áo está alcan9ando boje estrutura e organiza9ao sociais, 
embora com rela9ao a estas talvez nao se possa falar propriamente em 
desorganiza9ao e desestrutur~ao, e sim em mudan9a social, isto é, passa
gem sem grandes choques de um tipo de estrutura e organiza9ao para outro, 
que o substituí imediatamente (Veja-se também BALANDIER, 1955, págs. 
367-374, 395-396). Talvez tóda a dúvida provenha de nao se ter ainda boje 
definido com precisao até que ponto se pode falar em desorganiza9ao, que 
implica "desvio do normal", até que ponto se pode falar em mudan~a, em 
que a substitui9ao dos padr6es se processa "normalmente''. Seja como for, 
há entre os ba-kongos diferen9as internas suficientes (provenientes da cate
quiza9ao, da posi9ao social diversa das mulheres, etc.) para se poder tam
bém afirmar que houve criayao de um novo tipo de comunidade. 

(17) Os ba-kongos desenvolveram certa superioridade <liante das outras 
etnias, merce de terem alcan9ado a princípio certas vantagens e desenvolvi
mento em seu contacto com os brancos, sem síntomas de grande desorga
niza9ao. O preceito de fraternidade e de igualdade entre as etnias, porém, 
contraria tal superioridade e por isso o movimento de Simao Kimbangou, 
numa tentativa de justificayao, valorizou os textos do Velho Testamento 
que se referem ao papel do povo judeu trazendo a salva~áo aos gentios; o 
mesmo estaria reservado aos b&-kongos. Assim, os textos religiosos forne
ceram um conjunto de raz6es que "outorgou (ou esclareceu) aos ba-kongos, 
sua voca9ao de povo-guia" (BALANDIER, 1955, pág. 457; ver também págs. 
336-337, 384, 396, 403 ). 

(18) Poder-se-ia crer que a extrema diferencia9ao que se observa nas 
seitas zionistas desmente esta conclusao. Nestas, em lugar da uniao, o que 
há é a pulveriza~áo numa quantidade de subdivis6es cada vez mais nume
rosas. As forma~6es, porém, resultam de rivalidades em tomo da lideran~a, 
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" Todavia, para que seja cria~o este plano superior as comunidades 
autonomas e no qual elas devem integrar-se, torna-se necessária a sacra
menta9ao n~ligiosa. O líder na~ pode pertencer a nenhum partido, a 
nen~uma tn~o, a nenhum~ alde1a, deve sobrepor-se a todas as invejas 
e. ra1vas loc~1s; sua neutrahdade precisa ser explicada; é que sua auto
ndade provem de fontes extra-humanas. Assim, pode exigir a inte
gra9ao em nome de urna lealdade mais elevada do que as lealdades 
~errenas, transcendendo o provincianismo das comunidades, cuja base 
e o parentesco; os la9os. d~ parent~co terren:!' sao sobrepujados pelos 
la9os de parentesco rehg1oso. Se1a qual for a proveniencia tribal 
todos os nativos sao irmaos pelo sistema religioso. ~te passa a ser ~ 
sistema básico: é ele o critério primordial de distribui9ao dos indiví
duos dentro do grupo. (19) 

Mer.:e . de suas fun9oes reorganizatórias primordiais, os movimen
tos mess1an1cos fornecem novo quadro estrutural e cultural as comu
nidades, diferente daquele em que se tinham movido até entao. (20) 

Fator de reorganiza9ao, é também fator de moderniza9ao. E a moder
niza9ao nao vem do branco - o nativo ele mesmo cria suas novas 
institui9oes, com os elementos que lhe sao fornecidos por urna e outra 
cultura. O messias, devido a seu caráter sagrado, permite e consagra 
a mudan9a, torna.n~o-a legítima aos olhos da comunidade. Implanta 
novas formas soc1a1s, apresenta-se como um fator de dinamica social. 

A primeira impressao, no que toca as rela~oes dos nativos, com 
o grupo branco, ou melhor, da comunidade messianica com a socie
dade global, é de que busca ela restabelecer a antiga autarquía, segre
gando o grupo nativo e indo até a tentativa de aniquilamento da socie
dade global em que f oram os aborígines violentamente inseridos. As 

devido aos padr6es especiais dos zulus, em que esta tinha grande importan
cia e levava a subdivisao dos "kraal". Os brancos nao fornecem aos zulus 
op?rtunidades ~e lideran9a, e é na situa9ao religiosa que o desejo frustrado 
va1 extravasar. No entanto, apesar de sua fachada tao forte de subdivisáo 
as seitas zionistas sao, em sua doutrina, essencialmente unificadoras. Pre: 
tendem todas elas reunir a etnia negra <liante do branco nao mantem a 
distin9ao entre vários grupos bantos, nem entre os bantos ~ outras etnias· a 
religiáo serve de base para anular estas dissemelhan9as. Em cada seita que 
surge, ingressam os adeptos independentemente de suas origens tribais. 

<19). Bas~a ver que ~ mai~r ou menor dose de qualidades religiosas, 
rec<;>n_!iec1da se1a pelo mess1as, se1a pela comunidade, faz o indivíduo ocupar 
pos19oes na hierarquía social, que é, assim, basicamente religiosa. 

<20> Georges BALANDIER, Peter WORSLEY e K. BURRIDGE reconhece
ram, plenamente, éste papel organizatório dos movimentos messianicos. Se
gundo BALANDIER, o movimento messianico "anuncia urna retomada de 
iniciativa da sociedade dominada e manifesta urna tentativa de reorganiza~ao 
social" (BALANDIER, 1955, pág. 421 ). ~ste é o sentido sociológico, que o 
~utor enc~ntra nos movimentos, a par do sentido cultural. Enquanto suas 
mterpreta~oes quanto ao sentido cultural nos parecem criticáveis, as que for
mula quanto ao sentido sociológico consideramos válidas. 
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prof ecias de aniquilamento do branco, a p~oibicrao de cer_tas, práticas 
tomadas ao Ocidente, o ideal de restauracrao da cultura 1nd1gena na 
Idade de Ouro futura, fizeram com que tais movime~to~ foss:m cl~s
sificados como revivalistas, isto é, orientados pelo ob1et1vo primordial 
de restabelecer os padroes valorativos aborígines, purificados dos acrés
cimos ocidentais; ou entáo nativistas, primeiro passo para um futuro 
nacionalismo. 

Como também encontramos invariavelmente a afirmacrao de que 
no paraíso terrestre a hierarquía social será subvertida -.~s. branc~s 
seráo escravos dos indígenas, - a formacrao do grupo mess1an1co sena, 
pois, a concretizacrao do ~es~jo de acabar. com a situacrao de do~ina
¡;áo-subordinacrao a que subitament~ se v1:am c~ndenados os nativo~. 
E aí se poderia dizer que o alvo visado n~o sen~ tanto o resta~elec1-
meoto da antiga autarquía, como, e mu1to ma1s, a conservacrao da 
sociedade global desde que formulada noutros termos, pois busca-se 
a reviravolta total da situacrao anterior. 

Robert Low1E faz ver, porém, que "nem todos os messias deram 
provas de xenofobia", qu~ pern;iitiss~ cla~sificar os m~vi1?1entos que 
desencadearam como nattv1stas ou nacionalistas; <21> o proprio Wovoka, 
"ponto de partida para a maior perturbacráo e~ocional ~ue se conhe~e 
entre os índios das Planícies", pregava a fraternidade universal da espe
cie humana tanto assim que o fruto lídimo de seus sermoes é a 
ctoutrina pa~ífica dos Paiutes, sendo considerada. des~io a doutrina vi~
lentamente xenófoba dos Sioux. Germes de nac1onahsmo podem surgir 
acompanhando crencras messianicas, mas estas nao os contero necessa
riamente. <22> 

WoRSLEY aponta a existencia de sincretismo na nova forma cultu-
ral criada, para argumentar que a rejeicrao dos costumes ocidentais -
e portanto da sociedade global :---- nao é mai~ do que. aparente. <:3> 

Implicitamente houve já adesao a cultura dominan~~' po1s, ora _sub1a
cente a pregacrao do líder, ora con10 parte dela, verifica-se a ace1ta9ao, 
consciente ou nao, de traeros e condutas do mundo ocidental. <24

> 

(21) R. Lowm distingue duas formas de xenofobia, de acordo com ~s 
movimentos que estuda: messias que preconizam a restaura~ao sem restn
~óes dos costumes antigos, e messias que pregam. a ad~ª? de certos cos
tumes dos brancos em conjunto com outros anttgos, a fim de vencer o 
inimigo com suas próprias armas. ReaJmente, estes sao os dois pólos. en~re 
os quais variam as mensagens primitivas. No entanto, mes1310 no. pnmeiro 
caso há aceita~ao de elementos da cultura branca, o que e admitido pelo 
auto~, explicando que "podem ter-se insinuado por descuido" (R. LowIE., 
1957, págs. 88-89). 

(22) R. Lowm, 1957, pág. 83. 
(23) P. WoRSLEY, 1957, pág. 226. 
(24) BALANDIER acha que um dos sentidos do movimento messianico, 

é a reayao cultural: rea~ao contra a introduyao, em grande parte coercitiva, 
de elementos culturais estrangeiros (BALANDIER, 1955. pág. 421). Nao nos 
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Poder-se-ia indagar até que ponto sob a diferenciac:;ao, aparente e explí
cita, a integracrao que se opera é já profunda, justamente porque 
inconsciente as mais das vezes. 

Realmente, n1esmo na prega~áo mais intensamente nativista, 
encontram-se elen1entos da cultura branca que inconscientemente os 
messias adotam e en1pregam como se constituíssem parte integrante da 
cultura nativa. <25 > O próprio Philleo NASH, que considera o movimen
to da Ghost Dance como destinado a restaurar urna vida tribal pura, 
reconhece que todos os rituais, formas de danc:;a, pintura do rosto, men
sagens divinas, etc., eram inteiramente estranhos a cultura das tribos 
que adotaram as novas crenc:;as. <26> Tanto ele quanto James MooNEY 
mostram como, paradoxalme.nte, o restabelecimento dos costumes ances
trais (objetivo consciente da Ghost Dance) dependia, para que fosse 
completo, do repúdio de urna série de práticas aborígines ... (27) Por 
isso, termina constatando que o termo revivalismo só poderia ser utili
zado num sentido muito amplo, <liante da quantidade de elementos 
importados vigorando na doutrina e na prática religiosa. (28) 

parece defensável esta conclusao, que levaria a classificar os movimentos 
como contra-aculturativos. A atitude claramente ambivalente dos nativos 
para com a cultura branca faz com que baja rejei~ao e aceit~ao de elemen- . 
tos. Nalguns casos, a atitude para com a cultura material é de evidente 
aceita9ao, como no caso dos cultos da Carga; o próprio BALANDIER verifi
cou atitude semelhante entre os ba-kongos, e MOONEY entre os indígenas 
norte-americanos, isto é, identicas promessas, nalguns casos, de distribui9ao 
dos bens dos brancos pelos nativos; apenas, nestes dois últimos movimentos 
nao há a enfase que adquirem na Melanésia. A rea9ao contrária a cultura 
branca, quando existe, é puramente exterior e é acompanhada pela apro
pria9ao, pelos nativos, dos elementos que lhe parecem vantajosos ou satis
fatórios ou valorizados. No movimento estudado por BALANDIER, que é o 
dos ba-kongos, a aceita9ao é também tao flagrante com a forma9ao de urna 
seita crista liderada por un1 Cristo negro, que nao vemos como aquele autor 
admite a fun9ao contra-aculturativa. 

(25) Segundo LOWIE, "idéias estrangeiras podem ter-se insinuado por 
descuido nos esfor~os feitos para aplicar aquelas injun9óes (de abandono 
dos costumes dos brancos), mas a inten9ao era manifestamente de criar 
um antigo regime ideológico" (R. LoWIE, 1957, págs. 88-89). 

<26> Philleo NASH a princípio considera que os movimentos messia
nicos indígenas sao tentativa "de restaurar os padroes valorativos aborígi
nes" ( 1937, págs. 377-378); mais adiante, sem abandonar esta interpreta-
9ao, reconhece porém que a utiliza9ao da palavra revivalismo só poderia 
ser feíta em termos muito amplos (1937, págs. 420, 434). 

<27 ) James MOONEY, 1896, págs. 677, 694, 696-697. 
<28 > Do ponto de vista religioso, por exemplo, há o desejo de per

tencer a urna "grande religiao" (correspondente a religiao branca, que 
recusam), ou a urna "nova religiao", com o repúdio de formas religiosas 
antig~s, ~ncriminadas de "feiti9arias" e de "atraso .. , - esfor~o integratório 
na d1re~ao do grupo branco dominante. Mas, ao mesmo tempo, conser
vam-se muitas formas rituais antigas; nalguns movimentos, estas foram tao 
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O que estamos encontrando, pois, da_ parte do grupo .dominado, 
é urna ambigüidade de ati~udes com rela9ao a~ gr~po ?~ominante, e~ 
que ao mesmo tempo se JUntam repulsa e aceita9ao. <- > Esta .ªm~i
güidade se manif esta ao nível tanto da cultura quanto ?ª organ1z~9~0 
sociais, pela aceita9ao ou rejei9áo de instrumentos ~ ?bJetos m.atenais, 
pela aceita9áo ou rejei9áo de comportamentos soc1o~c~ltura1s. ~o 
nível da estrutura isto é, ao nível do esquema de pos19oes e rela9oes 
entre 0 grupo nativo e a socied?de .glo?al, ~ ambigüi.dade é també~ 
de regra pois a segrega9ao, que a pnmeira vista parecia o tra90 domi
nante v'en1 sempre acompanhada da promessa de inversao total de 
posi95es sociais, - o nativo dominando o branco, - ,..º que denota 
aceita9ao da sociedade global, ~e~de que~ s.e tra~uz~ em te~mos estrutu
rais opostos ao vigente. Em ~ltima anahse, nao. e a sociedade global 
que é rejeitada, e sim urna soc1edade global dominada pelos brancos. 

Des ta forma, o movimento messianico significa a forma9a.o de 
urna terceira sociedade, que nao é mais a nativa, mas que também 
nao é a branca ocidental, e que nao pode ser identificada com nenhu
ma das duas. Bengt SuNDKLER e J acqueline EBERHARDT sentiram viva
mente este significado das Igrejas Zionistas, detendo-se, ambos, nos 
aspectos de conserva9ao e de no':idade _ qu~ o novo g~upo ~ocial apre
senta. O que nos interessa, porem, nao e tanto o sincretismo ou as 
cria9óes que sao encontrados na nova organiza9ao societária; é o aspec
to de solu9ao para o que deveria inconscientemente atormentar os 
nativos como um beco sem saída: nem era mais possível retornar ao 
antigo estado de autarquia, e nem era possível também urna integra-
9ao, nun1a posi9ao social satisfatória, a soc.iedade global colonialis:a. 
No grupo messianico, sem abandonar a sociedade global da qual nao 
pode mais desfazer-se, o nativo, inve;tei:do as. posi9óes, tem ~m 
status valorizado e, solucionando a tendencia coexistente de segrega9ao, 
retoma a iniciativa na formula9ao de padróes de comportamento, que 
possuía no antigo regime autárquico a que pertencia. 

Com rela9ao, pois, a sociedade global, nao desempenha o movi
mento messianico nem fun9ao de segrega9ao, nen1 de integra9ao; per
n1anece an1bíguo. Suas fun9óes sao a um tempo subversivas e de 

importantes que autores houve que achara!ll ~~sprezíveis o~ e}en:ientos cris
táos incorporados, sem atentar para o s1gn1f1cado da ex1stenc1a de urna 
tal incorpora9ao. Quanto a moral prevalece a mesma ambigüidade: o líder 
prega moral diferente tanto da tribal, quanto da crista, e formada com 
peda9os de ambas. Assim, com rela9áo as duas fontes mais importantes de 
valoraza9áo - religiao e moral, - o sincretismo é flagrante. 

(29) Esta conclusao contraria tanto a posic;:ao de Philleo NASH quanto 
a de WoRSLEY; o primei ro achando que a fun~áo do movimento é a r~s
taura9ao da sociedade nativa primitiva, o segundo achando que a fun9aQ 
é integrar os nativos na sociedade global existente. Nem urna nem outra 
coisa. 
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restaura9ao da autonomia. O poder criador do grupo, que a sociedade 
global ocidental visa anular, assim se reafirma e reinstala, através do 
movimento messianico; <30> deste ponto de vista tanto pode significar 
urna segrega9ao para com a sociedade global (urna vez que esta nao 
permite a retornada da iniciativa) quanto a aceita9ao dela mas com 
subversao da orden1 interna pois só a subversao permite a retomada 
da iniciativa. A segrega9ao terá grau mais ou menos forte conforme 
o movimento se de em grupos já muito trabalhados pelo contacto com 
os brancos (como no caso africano em que a aceita9ao é mais pro
funda) ou en1 grupos recentemente subordinados (como no caso dos 
índios norte-americanos, em que a segrega9ao aparentemente domina) . 

Movimento é, pois, plenan1ente o termo que serve para designar 
um grupo que está en1 plena atividade, e atividade criadora, atividade 
real. Muito embora orientadas por um mito, as atividades nativas 
nada tem de fuga para mundos imaginários; constituem organiza9ao 
nova que efetivamente se constrói e que nao permanece apenas nos 
anseios ou nas esperan9as dos indivíduos que dele participam; se este 
fósse o caso, poderíamos considerá-lo autístico. (3I) A eficiencia ou nao 
das novas normas para atingir o objetivo proposto, em nada invalida 
sua existencia real. 

Tao real é que Igreja e Estado sentem perfeitamente a amea9a 
que constitui o movimento messianico primitivo, e, dele só alcan9ando 
os aspectos segregacionistas, nao atentando para os aspectos integrativos 
subjacentes, a atitude explícita de repúdio respondem com a atitude 
recíproca de persegui9ao e aniquilamento; nao percebem que poderiam 
valer-se das linhas convergentes que possuem as novas comunidades, 
no sentido de fomentar e desenvolver urna integra9ao em processo, que 
fósse anulando os aspectos diferenciais. Diante da rea9ao dos ociden
tais, tendem os nativos a enrijecer seus comportamentos diferenciado
res, sepultando no inconsciente os comportamentos integrativos, e 

(80) Tanto Robert LoWIE quanto Jacqueline EBERHARDT tem como 
fukro de seus artigos mostrar justamente que o movimento messianico nativo 
é um desmentido a falta de iniciativa ou falta de impulso criador dos nati
vos, ou urna pretensa inadaptabilidade sua as mudan9as sociais. Os movi
n1entos messianicos, constituem urna resposta nova - se considerarmos que 
sao sincréticos e contém elementos novos tanto ao nível da estrutura e da 
organiza9ao sociais, quanto ao nível dos padróes valorativos que orientam a 
constru9ao daquela estrutura e organiza9ao, - a urna situa9ao inteiramente 
nova a que os nativos se viram sujeitos. 

(3l) Pbilleo NASH afirma que a Ghost Dance Religion procurava "'res
taurar os padroes valorativos aborígines pela construcao de urna situacáo 
im~ginária'.' (Philleo NASH, 1937, págs. 377-378). Nem a situa9ao dos 
nativos, <liante do grupo branco, é imaginária, e nem sao imaginários a 
nova cultura e a nova organizayáo social que criam. Sua realidade é evi
dente, urna vez que existem. 
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afirmando com maior vigor sua repulsa ao mundo ocidental que, no en
tanto, impllcitamente aceitam. (32) 

Movimentos e cultos messianicos constituem, pois, maneiras dina
micas dos povos primitivos procurarem solucionar novos problemas 
com que se defrontam, e nao puros regressos ao passado. Nao se 
trata também de respostas passivas a novas dificuldades; sao tentati
vas criadoras do povo para reformar su as próprias institui9óes, para ir 
ao encontro de novas necessidades, ou para agüentar novas tensóes, 
- isto é, procuram dentro de condi9óes de vida diferentes da antiga 
(e provenientes da instala9ao de urna situa9ao de domina9ao-subordi
na9ao antigamente inexistente) , alcarn;ar novo equilíbrio social. De 
qualquer modo, o movimento n1essianico constituí um primeiro equilí
brio alcan9ado pelos nativos no processo de mudan9a rápida que, de
sencadeada por fatores externos a organiza9ao social, se lhes instalou 
no universo; o equilíbrio provém de sua própria iniciativa, demonstra 
o pleno exercício de suas faculdades criadoras. Constituí um processo 
de ajustamento as condi9óes que surgem, direta ou indiretamente, do 
contacto com os ocidentais. Sob a capa de movimento religioso, abri
ga-se um germe de nacionalismo, urna tendencia a unifica9ao do mundo 
tribal, um processo de transforma9áo social interna dos grupos, urna 
tentativa de subversao da ordem da sociedade global. 

Todos estes aspectos estao entrela9ados, assim como também se 
unem as reformas da organiza9ao tribal interna e externa. Rea9áo 
que ataca diferentes setores - desordem religiosa, desorganiza9áo 
económica, desestrutura9áo, desorganiza9ao social, domina9ao política 
estrangeira, aniquilamento cultural, - evidencia como todos eles estao 
1ntin1amente ligados e dependentes. Sua fun9ao nao é reorganizatória 
de um só dos setores sociais, e siro reorganizatória do todo. Sociolo
gicamente é este também seu caráter mais patente, pois reorganiza: a) 
o sistema social interno da comunidade; b) as rela9Óes da comunidade 
com suas congeneres; c) as rela9óes da comunidade com a sociedade 
global. 

Afirma BALANDIER que sao tres os aspectos comuns de toda a 
espécie de movimentos n1essianicos: "o aparecimento do fenómeno por 
toda a parte onde exista um mal-estar coletivo, isto é, seu caráter de 

(32) Todos os movimentos messianicos que estudamos se apresentam 
como pacíficos, sendo também neste ponto ambivalentes, pois as profecias 
contra os brancos sao agressivas. Nota-se, porém, que se trata de ame~as 
sobrenaturais e nao de incita9ao a violencia física. Tanto é assim que, no 
caso dos Sioux, por exemplo, quando a luta ocorreu, resultou muito mais 
do medo da sociedade global do que de provoca~óes aborígines. o pavor 
que a administra9ao e as miss5es desenvolvem, deriva da total incom
preensao e inabilidade dos brancos diante das culturas nativas, que tanto 
tém sido denunciadas ultimamente; pavor que as leva a atacar primeiro 
para prevenir, desencadeando em geral morticínios espantosos entre os nati
vos inermes, como aconteceu no caso dos Sioux. 
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resposta a urna situa9ao de crise; seu desenvolvimento como opos19ao 
política e cultural; seu prestígio como movimento anunciando urna 
reorganiza9ao que vai de encontro as exigencias populares ... " (33) A 
análise efetuada a partir das rela9óes significativas que estruturam o 
movimento define muito melhor a crise, o aspecto de oposi9ao e as 
exigencias populares. Até agora encarado como produto de urna crise 
económico-cultural, o movimento messianico primitivo se revela mais 
como produto de urna crise estrutural: o ingresso for9ado numa estru
tura global diferente daquela a que até entao estava submetido, leva o 
grupo nativo a reagir de forma religiosa, tenha ou nao sofrido o 
chamado "choque cultural". E é desta situa9ao que se origina urna 
fun9ao que for9osamente será ambígua: destina-se a refazer urna estru
tura primitiva que a violencia abalara; e impossibilitado, pelo fluir 
constante do tempo que tu do transforma, de efe tu ar a reconstru9ao 
que pretendía, cría urna nova estrutura, a estrutura messianica. 

Estrutural e funcionalmente semelhantes, só é possível distinguir 
categorías de movimentos messianicos pritnitivos segundo suas peculia
ridades. Poderemos sem dúvida classificá-los de acordo com o grau 
de sincretismo; compare-se a Ghost Dance Religion com a lgreja Zio
nista para se ter idéia da diferen9a que apresentam os movimentos, 
que conservam um aspecto muito mais nativo, ou que tomam um jeito 
bastante próximo de seitas protestantes - sem esquecer que o tempo 
de contacto é um dos f ató res importantes influenciando a tonalidade 
apresentada. Ou entao distinguir os diferentes graus de agressividade. 
Isto é, dentro das coordenadas que os limitam, os movimentos messia
nicos nativos apresentam varia9óes : mas, para melhor aquilatá-las, 
seria preciso abandonar o ponto de vista da generalidade em que nos 
colocamos para entrar pelo aspecto de compara9ao miúda de caso, 
que procuramos evitar porque é o caminho que tem sido geralmente 
seguido. 

Urna última questao deveria ser ventilada com rela9ao aos movi
mentos nativos; resultam sempre da violencia exercida por povos estru
turados de determinada maneira, incluindo a for9a em sua estrutura 
povos estruturados de maneira diversa. Acha Robert LoWIE, que os 
movimentos messianicos provenientes de fatóres externos as comunida
des primitivas "formam simplesmente um caso particular", admitindo 
que "teoricamente, o messianismo que tem sua origem em causas inter
nas é tao importante quanto este".<S4 ) A. J. F . KoBBEN é da mesma 
opiniao. (35) Nao encontramos, porém, na documenta9áo que compul
samos, nenhum movimento que próxima ou remotamente nao tivesse 
resultado daquele choque. (36) 

(33) G. BALANDIER, 1955, pág. 483. 
(34) R. LOWIE, 1957, págs. 83-84. 
es:;> A. J. F. KoBBEN, 1960, pág. 1s1. 
<86> G. GUARIGLIA, conhecedor de imensa quantidade deles, faz a mes

ma observa9ao (1959, pág. 259; 1960, págs. 258-268). 
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Afirma Lowie que os movimentos dos índios norte-americanos, 
por exemplo, se iniciaram nas regioes nórdicas do Estado de Washing
ton e da Colúmbia Britanica, e que "podem ser situados numa data 
consideravelmente anterior a do fenómeno equivalente de Nevada, que 
se produziu em parte antes mesmo de qualquer influencia crista", e 
que os especialistas da Oceanía descobriram movimentos da mesma 
ordem anteriores ao contacto com o branco. (37 ) 

Coro rela9ao aos movimentos nórdicos dos indígenas norte-ameri
canos, o que revela a documenta9ao é que, produzidos pelo contacto 
com o branco, se basearam nun1a mitología exclusivamente indígena 
e, nas prédicas, exigiam o abandono total dos costumes ocidentais; mas 
todos se produziram quando já os brancos ocupavam a América. Os 
dados da Oceania vao mais além; mostram que nao é necessário o 
contacto direto com o branco, nem a difusao da religiáo crista, nem 
nenhuma desorganiza9ao sócio-cultural, (38) para que o movimento se 
de, basta que o indígena conhe9a que repentinamente se engrenou 
numa estrutura social nova, de que ocupa a camada inferior. Nestes 
dois exemplos, os movimentos podem ser orientados exclusivamente 
por mitos nativos; nem por isso a coloniza9ao deixou de dizer a sua 
palavra, através daquela mudarn;a de estrutura, que se faz sentir por 
meio das novas rela9óes de domina9ao-subordina9ao, que peiam os 
nativos. 

Nao dispomos, pois, de dados que nos permitam distinguir duas 
categorías do messianismo nativo, a partir de duas situa9oes estrutu
rais diferentes: urna em que as tribos conservero sua autonomía, isto 
é, posi9ao igualitária para com as congeneres e os brancos e outra em 
que passem a figurar como camada inferior numa sociedade global 
estratificada de que os brancos ocupam a camada superior. Poi só 
oeste segundo caso que vimos os movimentos terem lugar, e por en
quanto o consideran1os único. (39) 

(37) R. LOWIE, 1957, págs. 86, 91. 

(38) Admitimos em nosso trabalho "Aspectos gerais do messianismo" 
que s6 havia rea~óes messiftnicas quando se observava grau apreciável de 
desorganiza~áo interna da comunidade. Ora, o conhecimento de maior 
número de dados mostra-nos agora seu desenvolvimento em comunidades 
pouco desorganizadas, o que invalida aquela afirma~áo ( 1960, págs. 72-73 ). 

(39) KoBBEN se refere a movimentos causados por epidemias como 
tendo ocorrido entre os Zulus, em 1919-1920; na ilha de Waar; a Dan~a do 
Profeta entre os índios Salish, norte-americanos; e, finalmente, a Loucura 
·vailala. No entanto, todos estes movimentos se deram em áreas ocupadas 
pelos brancas, de modo que é muito difícil atribuí-los exclusivamente as 
epidemias; estas podem ter sido somente a pétala de rosa que faz trans
bordar o copo. Ver KoBBEN, 1960, pág. 157, nota número 2. 
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Desde os tempos mais recuados da ldade Média, movimentos 
messianicos tiveram lugar, ligados a religiao e a civiliza9ao crista, 
dando alguns lugar a seitas que persistiram durante longo período, 
enquanto outros f oram efemeros. Estudados sobretudo do ponto de 
vista teológico, somente nos últimos tempos houve trabalhos que pro
curaram esclarecer a categoria dos participantes e o tipo de reivindi
ca96es formuladas. Os estudos dizem respeito aos movimentos medie
vais e a alguns outros que se realizaram no século XVIII e, principal
mente no século XIX. Nao dispomos de dados sobre todos os movi
mentos nessa sociedade; lidaremos, apenas, com os que já foram 
abordados de um ponto de vista sociológico. 

1 - M ovimentos messiánicos na organizafáo feudal 

A Idade Média tem sido apontada pelos autores como época que 
se caracteriza por intensa espera messianica. Acreditava-se píamente 
entao que o mundo nao duraría grande coisa, que o Juízo Final estava 
iminente, instalando-se em seguida um Reino divino, que seria a pró
pria reedi9ao do paraíso terrestre. !números pensadores religiosos se 
preocuparam em calcular quando se daría o Advento, salientado-se 
Joaquim de Flora Cl) com sua interpreta9ao da história "como urna 
ascensáo através de tres idades sucessivas, cada qual presidida por 
urna das Pessoas da Trindade"; e como tudo se desenvolve harmoni
camente, quarenta e duas gera<roes separando Abraao de Cristo, outras 
quarenta e duas separariam Cristo da Terceira Idade, que seria a 
Idade Final, ou ldade do Espírito Santo. Calculando-se trinta anos 
como o espa<;o de urna gera9ao, o mundo infalivelmente terminaría 
entre os anos de 1200 e 1260. e, inútil dizer que, nao se tendo verifi
cado o tao esperado acontecimento, justificativas foram encontradas 
e novos cálculos foram sendo feítos. Os movimentos, porém, nao se 
lin1itam a época medieval, sao encontrados pela Renascen9a adentro, 
mas ligados de maneira uniforme as mesmas situa9óes sócio-economi
cas e estruturais. 

Dos dados que manuseamos para tais épocas, ressalta urna pri
meira distin9ao, que efe tu amos para facilitar a abordagem do estudo. 

(t) Norman CoHN mostra que a importancia de Joaquim de Flora 
está em ter encarado a história como seguindo um padráo e possuindo 
um significado interno que, quando compreendidos, poderiam levar a pre
visáo. Posi~áo inteiramente original num historiador da época (N. CoHN, 
1957, pág. 99). 
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Alguns movimentos tém lugar quando determinados grupos territoriais 
perdem sua. autonomia, passando a ser comandados por outros povos; 
outros mov1mentos tém lugar nas camadas inferiores da sociedade e 
buscam al~ar-se a camada superior. Diferenciamos pois movimentos 
de independencia, de movimentos de subversao da orde~. 

* 

Os movimentos de independencia de que ternos conhecimento 
nao sao muito numerosos. Norman CoHN, em seu livro, indica-nos 
dois; o terceiro é mais próximo de nós, trata-se do sebastianismo que 
se desenvolveu em Portugal, no século XVI. 

Em 1224, a morte de Balduíno IX na qualidade de chefe da IV 
Cruzada, durante a qual fora capturado e perdera a vida, fizera passar 
seus territ6rios de Flandres e Hainaut para o domínio frances; nao 
pudera sua filha e herdeira, a Condéssa Joana, opor-se a Filipe Augus
to de Fran~a, e o condado passou a este com grande descontenta
mento nacional. Em torno do Conde falecido cristalizou-se a lenda 
messianica: nao estava morto, retornaria para libertar seu povo das 
maos do estrangeiro, depois de ter passado meses na obscuridade como 
penitente. Certo dia, surge próximo a Tournai um eremita de longos 
cabelos brancos, de aspecto imponente e a notícia se espalha de que 
Balduíno havia regressado. 

O falso Balduíno nao quis ou nao pode desfazer o embuste; foi 
aclamado pelo clero, pela nobreza e pelo povo como o Conde redivivo, 
e levantou todo o condado contra o dominador. Reinou sobre o terri
tório em grande p~mpa, organizando a sua volta um grupo de nobres 
dentre os que ma1s devotados se mostraram a causa, elevando até 
gen~e d? povo _a e~ta posi~ao, desde que estivesse seguro de sua total 
?ed1ca~ao. . Nao fosse a falta de coragem que o féz fugir quando se 
1ulgou a pique de des1nascaramento, seu reinado talvez se tivesse 
estabilizado. (2) 

A d~cadéncia do Sac~o Império Romano Germanico deu lugar 
ao aparec1mento e fortalec1mento da lenda de Frederico Barba-Roxa 
o qual, desapa!ecido durante as Cruzadas, regressaria a frente de doz~ 
de seu~ cavaleiros para res.tabelecé-lo; o mito também fala num tempo 
de retiro, em que Frederico f aria penitencia nas montanhas ou nas 
cavernas, voltando possivelmente sob a forma de eremita. Por essa 
época, a antiga centraliza9áo alema se desintegrava numa série de 
pequenos principados semi-independentes, em luta uns com os outros 
pela supremacia, estabelecendo a confusao em todo o território. Sur
gira~ ent~o _ messias, que se apresentavam como o Imperador redivivo 
e cu1a m1ssao era restabelecer a organiza9ao desfeita. Mas foram 
todos facilmente desmascarados. 

(2) Norman CoHN, 1957, págs. 77·81. 
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Um deles, porém, estabeleceu-se por volta de 1273 na cidade de 
Neuss, próxima a Colonia; logrou exito, foi reconhecido como a 
reencarna9ao de Frederico e atraiu parte dos príncipes e do alto clero, 
sendo entusiasticamente aclamado por urna fra~ao do povo. Acabou, 
todavía, vencido por Rodolfo de Habsburgo (que também tentava, em 
bases leigas, a reunifica~ao do lmpério, o que nao conseguiu alcan~ar 
tampouco). (3) 

Finalmente, o terceiro exemplo e talvez deles o mais "puro", pois 
nao tem as in1plica~oes sociais que Norman CoHN julgou perceber 
nos outros dois, é o sebastianismo portugues. A extraordinária atmos
fera de espera messianica envolvendo esta na9ao, nao foi igualada 
en1 nenhum dos outros casos; basta ver que a lenda do Encoberto, 
originando-se em 1530 do sonho de um sapateiro judeu que, oprimido, 
vaticina em trovas a vinda de um príncipe que vem remir sua ra9a, 
se prolonga pela cren9a de que um messias político restaurará a per
dida autonomía portuguesa, para terminar na esperan9a de que um 
grande Monarca reconduzirá Portugal a primeira plana entre as na
~oes do mundo, durando até o século XIX, isto é, perdurando por 
tres séculos. < 4 > 

Concomitantemente com os primeiros sintomas da decadencia do 
grande lmpério Portugues, formou-se a lenda do Encoberto, que o 
sapateiro Bandarra transcreveu ero trovas, as quais se disseminaram 
com grande favor entre o povo, sobretudo no meio dos cristaos novos 
oprimidos pela lnquisi9ao; é entre estes que surgem também a prin
cípio alguns messias, que se valem das Trovas, para serem reco
nhecidos. (5) 

A morte de D. Sebastiao em Alcacer-Kibir, em 1578, e a passa
g~m de ~ortugal para o domínio de Espanha promovem urna popula
ndade a1nda maior da lenda. Cristaliza-se inteiramente em torno da 
figura do jovem rei malogrado: é ele o Encoberto que, na distante Ilha 
d~s Bru~1as, a~uarda o sinal divino para libertar Portugal, recondu
z1ndo-o a chef1a entre as na~oes. (6) Por essa época, quatro sao os 
D. Sebastiao que surgem, dos quais a mais dramática é a figura de 
Marco Túlio que em Veneza proclama ser o Encoberto, é reconhecido 
como tal por alguns nobres lusos mas, aprisionado na ltália, nao chega 
a formar corte nem agrupamento duradouro. (7) 

(3) Norman CoHN, 1957, págs. 107-109. 
(4) Antero de FIGUEIREDO, 1925, pág. 436. 
<5> O alfaiate Luís Dias, os judeus Davi Rubeni e Salomao Maleo 

foram reconhecidos messias mais ou menos nessa época. Joao Lúcio de 
AzEVEDO, 1947, págs. 23-27. 

<6> Joao Lúcio de .AzEVEoo, 1947, págs. 31-32. 
" <7 >. Os .fat:os D. Sebastiao foram os seguintes, entao: o de Penamacor, 
grosse1ra cna~ao popular"; o rei da Ericeira, habilíssima conspira~ao em 

que entram nobres figuras; o "pasteleiro de Madrigal", também arquitetado 
com o mesmo sentido; e o D. Sebastiáo de Veneza (Antero de FIOUEIREOO 
1925, págs. 430-433; Joao Lúcio de AzEvEoo, 1947, pág. 32). ' 



" 

80 O MESSIANISMO NO MUNDO 

Nobreza, clero e povo se reúnem ligados pela cren~a, procurando 
reconhecer em sucessivas figuras reais ou heróicas o Encoberto que 
chega da Ilba das Brumas. E só nos fins do século XIX é que vao 
esmaecendo as polemicas em torno da interpreta~áo das Trovas, com 
que se preocupam até grandes non1es históricos, a tentar decifrar o 
mistério. (8) 

, Apes~r do se~ aspecto predominantemente político, nao falta 
~orem a estes mov1mentos a colora\:ªº religiosa. O pseudo-Balduíno 
e ao mesmo tempo um eremita e um enviado divino; prega a princípio, 
mas .• ao empunhar o cetro, nem por isso deixa de lado os atributos de 
penitente; sua luta contra os franceses toma o aspecto de cruzada pie
dosa dirigida por um chef e sagrado contra os perversos. Os vários 
Fredericos iniciaram também suas carreiras como penitentes; aquele 
que chegou efetivamente a reinar nao se apresentava apenas como im
perad?r. do Sacro lmpério Romano Germanico, mas como um salva
dor d1v1no enviado por Deus, estando tao convencido da verdade que 
asseg.urou aos adeptos ressurgir tres dias depois da morte; o fato de 
ter s1do. con~en~do a ~o~ueira como herege é suficiente para demons
t~~r as ui:iphca~oes rehg1osas de seu reinado. (9) Quanto a D. Sebas
ha?, sua 1magem confundia-se com a do Imperador dos últimos Dias 
po1s o regresso devia inaugurar "a quinta e última monarquia futura"' 
que antece?eria ao Juízo Final. <10> Nao estao, pois, estes líderes ~ 
frente de simples grupos, mas de grupos santificados. 

_Chama. a aten9a~. também o fato de serem eles sempre reencar
na~oes de figuras heroicas que se tornaram lendárias (Balduíno Fre
denco Barba-Roxa, D. Sebastiao), e nao reencarna9óes de Cristo ou 
de san.tos. . Estas fi~uras heró~cas pertencem, exclusivamente, a na9ao 
em C~JO .seto se reahza o mov1mento; nelas se incarna a imagem ideal 
do pnnc1pe, cercando-o as esperan~as de futuras galas nacionais. 

Por outro lado, estamos diante de urna sociedade medieval for
mada pelo agrupamento de grandes famílias, estreitamente solidárias 
de ~e~s agregados e :'ic;-versa, com deveres e obriga~óes limitando 
trad1c.1onalmente os pnvilegios do senbor e os deveres do servo, de tal 
manetra _ qu~ o reg1me senhorial estava longe de ser um regime de 
explora9ao incontrolada do trabalhador campestre. (11) Entre si esta
vam os nobres ligados por urna rede intricada de parentescos e' alian-
9as, e separados por outras de animosidades e conflitos; da mesma 
forll?~· eram entre os c~mp~neses muito importantes na época, os Ia9os 
fam1hares, dando aos 1nd1v1duos amparo moral e económico, além do 

(S) _Vários reis poC!ug.ueses foram considerados encarna~óes do Enco
ber~o, a~e. mesmo o propno D. Joao VI quando regressou do B ·¡ 
(Joao Lucio de AZEVEDO, 1947, pág. 113). rasi · · · 

(9) Norman CoHN, 1957, págs. 78-79 108-109 
<10> Joáo Lúcio de AZEVEDO, 1947, ~ágs. 34-54. 
(11) Norman CoHN, 1957, págs. 25-26. 
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enquadramento social. E, também nos dois níveis, as rela~óes vicinais 
tinham grande importancia. <12> Todas estas rela~óes se exerciam 
dentro do quadro dos feudos e lhes tra9avam os limites sociais; as 
!utas feudais impediam que se estabelecessem solidariedades fora dele, 
(por exemplo, somente entre os servos ou entre os senbores), e só 
permitiam, entre os senhores, a solidariedade resultante das inter
alian9as. <1ª> Podemos dizer que tal sociedade tinha como sistema 
significativo de rela9óes o sistema de parentesco, pois era segundo a 
linha deste que se distribuíam os indivíduos na hierarquía social. 

• 

Basta folhear o livro de Norman CoHN sobre os movimentos 
messianicos medievais para se verificar que a ldade Média é a época 
de elei~áo para os de tipo sócio-religioso. Muitos deles foram breves, 
mas alguns conseguiram manter-se por período de tempo apreciável. 
Seria fas ti dioso enumerá-los a todos, tanto mais que sao muito seme
lhantes entre si. 

Paul ALPHANDÉRY considera o movimento de Tanchelm, em An
tuérpia, como significativo. Em 111 O, de simples notório, tornou-se 
este o líder de urna estranha comunidade teocrática, que se originou 
de suas prega9oes e que conseguiu inúmeros partidários. Tanchelm 
anunciava que era uro enviado divino, encama~ao do Espírito Santo, 
único detentor das verdades religiosas, mantendo-se de acórdo com a 
tradi~ao da lgreja Primitiva. Acusava a lgreja existente de ter falhado 
em sua missáo, manchando os sacramentos e transformando a casa 
de Deus em lugar impuro, pois os sacerdotes nao levavam a vida de 
pobreza e castidade que deviam ter, chegando até a cobrar dos fiéis 
um imposto, o dízimo. 

A comunidade que surgiu ao seu redor era fortemente organizada 
em tres classes de crentes. Urna guilda sagrada, composta de doze 
apóstolos e de urna mulher rodeava o messias; vinha ero seguida o 
exército formado de tres mil adeptos e, finalmente, os "auditores", 
simples fiéis que assistiam as prédicas e tomavam parte nos festins 
cerimoniais. Entre os apóstolos havia padres apóstatas. Os fiéis per
tenciam em geral as camadas inferiores; Tanchelm, "rei dos últimos 
Dias", instituiu urna corte verdadeira, distribuindo títulos entre os 

(12) O trabalho do campo era efetuado em comum. Muitos burgos, 
e vilas possuíam também terras de uso comum a todos os habitantes. 
Assim, solidariedade vicinal, solidariedade familiar e solidariedade feudal 
compunham os l~os sociais básicos. 

(l8) Os limites do feudo eram de tal ordem que impediam, nas revol
tas de camponeses, a forma9ao de um front comum (ENGBLS, 1936, págs. 
184, 194, 200-201, 326-327). 

• 
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que lhe mereciam maior confian9a. Apesar de sua popularidade e da 
quantidade de gente que arrastou após si, sua fama, nao parece ter 
ultrapassado os limites comunais. 

Como Reí dos últimos Días e ao mesmo tempo enviado divino, 
Tanchelrn rodeou-se de grande luxo, envergando roupagens cobertas 
de ouro; mas também transformou os ritos cristaos em estranhas 
cerimónias religiosas. Os adeptos veneravam-no como Deus, disputa
vam-lhe a água do banho como remédio infalível, sustentando-lhe o 
fausto com seus donativos. Era, porém, acusado de "exercer urna 
tira ni a pública e inf an1e sobre a vida de seus devotos e sobre a honra 
de suas devotas", com as quais se entregaría a orgias secretas. (14) 

Te1nerosos de seu poderío crescente, tal a quantidade de fiéis que 
reunira a sua volta, acabaram por atacá-lo os senhores feudais, con1 
alternativas de vitória e derrota, até que foi assassinado por um padre 
em 1115.. No entanto, os adeptos nao acreditaram em sua morte, 
esperaram seu retorno, e persistiram nas práticas que ele ensinara. 
Poi necessária a fór9a mística de Sao Norberto para conseguir recon
verter os tanchelmistas. (15) 

Os movimentos messianicos medievais vao sempre apresentar-se 
semelbantes a este em sua forma. Nao sao nunca tumultuários no 
sentido de aglomera9óes caóticas e sem normas sociais; pelo contrário 
sao conjuntos de indivíduos ordenados a partir de duas posi9óes sociai~ 
fundamentais, - messias e apóstolos, que em níveis diferentes e unidos 
por rela9óes de domina9ao-subordina9ao se sobrepóem a massa dos 
fiéis. No interior da seita desaparece, entao, a organiza9ao vigente na 
sociedade global, substituída por outra imposta pelo líder. Isto é, 0 
messias anula. d~fipitivamente "to?a distin9áo de grupo ou de classe, 
passanAdo os. 1~d1v1duos a valer . s?mente pelo grau de santidade que 
lhes for atribuido ou que adqu1nráo a seu servi90". Disciplina seu 
grupo segundo novas leis, aniquila a hierarquía anterior e assim sendo ,, . . ' ' 
organiza seu reino e funda quase sen1pre urna nova hierarquía que 

parte de sua própria pessoa", de tal maneira que o profetismo para 
ele "se transforma em meio de governar". <16) Com esse intuito, nao 

(14) P. ALPHANDÉRY, 1905, págs. 187-189. Norman CoHN 1957 
págs. 35-38. William Dale MoRRIS, 1949. ' ' 

(15) Norman CoHN, 1957, págs. 37-38. 
<16

> A distincao que P. ALPHANDÉRY trac;a entre o profeta e o messias 
está na transitoriedade das rela96es do primeiro com a multidao dos fiéis 
e na permanencia das rela96es do segundo. As distinc;oes de grupo ou d~ 
classe _!ambém sao anulad~s pe~o profeta, mas somente enquanto dura a 
prega~ao; acabado_ o sern_ia<;>, .d1ssolve-se a n;iassa e as distin96es reapare
cem. O profeta nao a d1sc1phna nem organiza, nao se preocupa com os 
problema~ . p~~ti~os da vida cotidiana. E assim1 pode dar lugar a seita6 
~umultuanas , 1usta!11ente porqu~ congrega em torno de si muita gente que 
nao pensa em organizar. O messias, por sua vez, é essencialmente um órga-

1-"'J\izador de comunidades (P. ALPHANDÉRY, 1905, págs. 178, 201 ). 
' ~ 
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se ocupa somente de problemas religiosos, mas também de problemas 
práticos que lhe merecem acurada aten9ao; monopoliza a vida moral 
dos adeptos, imprime em tudo e em todos a sua marca. Seu papel é, 
pois, no ambito social, abolir e criar. 

Esta organiza9ao interna das seitas, que ALPHANDÉRY esbo9ara 
estudando apenas as que surgiram nos primeiros tempos da Idade 
Média, existe ero todas as outras como vemos das descri9óes constantes 
do livro recente de Norman CoHN: o líder se rodeia sempre de um 
grupo mais chegado de discípulos, que pode até receber o nome de 
confraria ou de guilda. Muitas vezes, ainda entre este grupo e a 
massa dos fiéis, há um segundo grupo mais amplo, que Norman 
CoHN chama de "guarda-costas", ou de "guarda de honra". Mas o 
esquen1a básico é sempre piramidal e, quando reduzido a sua expres
sao mais simples, em tres níveis grupais. No entanto, apesar da exis
tencia real destas diferen9as hierárquicas, exteriormente afirmadas por 
distin9óes honoríficas, títulos nobiliárquicos, ou quaisquer outros em
blemas, os membros da seita, mesmo entre um e outro nível, dao-se 
reciprocamente o tratamento de "irmáo" e "irma", como expressao da 
solidariedade profunda que os une, - tao profunda que é simbolizada 
pela apela9ao originária das rela9óes de sangue. A mesma apela9ao, 
servindo para todos, tem por fim também destacar que as distin9óes 
existentes nao criam posi9óes sociais diferentes propriamente ditas, 
antes marcam apenas qualidades religiosas diferentes dos indivíduos. 

Estruturalmente, o que distingue estes movimentos é serem com
postos por indivíduos que pertencem as camadas inferiores da socieda
de da época, que é urna sociedade estratificada em vários níveis e de 
ascensao social cerceada por urna série de privilégios de sangue e de 
educa9ao que a dificultam, - isto é, urna sociedade estamental. Os 
próprios líderes tem sua origem nestas camadas inferiores, embora 
apresentando urna característica particular: numa época em que o 
analfabetismo permeava todas as camadas sociais, das mais elevadas as 
mais humildes, possuem eles certa instru9ao, que lhes permite o acesso 
tanto a Bíblia quanto a outras obras religiosas existentes. Norman 
CoHN assim os descreve: "em sua maioria, tais homens eram prove
r..ientes dá camada mais baixa da intelligentsia. Entre eles estavam 
incluídos membros do baixo clero, vigários que tinham abandonado 
suas paróquias, monges que fugiam de seus monastérios, clérigos de 
ordens menores. Também se incluíam entre eles alguns leigos -
artesaos principalmente, mas também funcionários administrativos e 
até, ocasionalmente, algum pequeno nobre cujas ambi9óes eram supe
riores a sua posi9ao." c11> Constituem, pois, os "letrados" da camada 
inferior. (18) 

(17) Norman CoHN, pág. 70. 
(18) A enumera9áo é impressionante. Ver em Norman CoHN, 1957: 

Tanchelm (págs. 35-37) era notário e seu bra90 direito era um padre após-
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Mas, muito embora formando teocracias, como diz Norman 
CoHN, estes líderes sao antes de mais nada emissários divinos, que 
se encontram em liga9ao direta com Deus. Podem ser encarna9áo de 
urna figura crista - do Espírito Santo, de Cristo, - ou simplesmen
te um mensageiro divino; fazem constantes incursoes - ao sobrena
tural, de onde trazem as ordens que transmitem. (l9) Os adeptos se 
referem a eles como Nosso Pai, e a cidade que habitam é a Nova 
Jerusalém, onde se refaz o paraíso terrestre. (20) 

Nao é por toda a parte, nem em todas as épocas da ldade Média 
que tais movimentos sao encontrados, (21) apesar de toda a Europa 
estar entao coberta por comunidades sociais estruturadas e organizadas 
praticamente da mesma maneira em feudos. Os movimentos se loca
lizam em determinados pontos muito delimitados: "do norte da Fran9a, 
através dos Países Baixos, até a Alemanha e a Boemia - que tomados 

tata. Eon de l'~toiJe (pág. 38) "era de nobre familia"; Jacó, o Mestre da 
Hungria, era um monge renegado (pág. 83). Konrad Schmid (pág. 142) 
era muito versado ern literatura milenarista e freqüentava asslduamente a 
biblioteca de um convento. O chefe dos Adamitas, em Colonia, era um 
sacerdote apóstata (pág. 192). Peter Kanish também (pág. 233 ). John 
Bohm era um pastor meio idiota, mas dominado e dirigido pelo vigário 
local e por um eremita (págs. 248-249). Thomas Müntzer na'Scera de famí
Jia de certos recursos, graduara-se numa universidade (pág. 251). Se Niklas 
Storch, que o secunda, é tecelao, seu outro coadjutor importante é o antigo 
monge Heinrich Pfeiffer (págs. 252-253 ). Hans Hut, discípulo importante 
de Müntzer, um dos fundadores da seita dos anabatistas, era encadernador 
(pág. 275). Jan Matthys era padeiro, mas seu discípulo que de muito o 
ultrapassou, J ohn de Leyden, tinha bastante educayao e leituras (págs. 
282, 291). 

(19) Tanchelm reencarna o Espírito Santo e realiza seu noivado com 
a Virgem (Norman CoHN, 1957, pág. 36); Konrad ScHMID afirma que é 
Deus (pág. 145); John BoHM é a própria divindade (pág. 245); Hans Hut 
é um profeta divino (pág. 275); MÜNTZER, mais modesto, assina "mensa
geiro de Deus" (pág. 255); John de LEYDEN também (pág. 296). 

(20) Estas cidades assumem para os adeptos o significado de "centro 
da terra e da cristandade'', que Jerusalém tinha assumido durante as Cru
zadas; sao consideradas verdadeiras realizay6es do paraíso terrestre (Vet 
Norman CoHN, 1957, págs. 230, 242, 283). Parecem escapar a este esque
ma os movimentos de Eon de l'ÉTOILE e do Mestre da Hungria (N. CoHN, 
1957, págs. 38-39, 83-87) que nao se fixam, sao itinerantes até o final. No 
caso do Mestre da Hungría, a razáo era estarem a caminho de Jerusalém, 
onde se instalariam, pois a reconquista da Cidade Santa seria a reinstala!;áo 
do Paraíso Terrestre. No caso de Eon de l'Étoile, as informa!róes nao sao 
suficientes para que possamos realmente f alar em caso aberrante. 

(21) ~ possível que as Cruzadas tenham durante algum tempo cons
tituído a válvula de escapamento pelas quais se escoavam as amarguras dos 
pequenos e se procurava chegar a urna vida mais aceitável. Tanto mais 
que a libertayao de Jerusalém entao se confundia com a chegada do Mile
nio: ali se celebrada a vitória do Bem sobre o Mal. Um dos cronistas da 
época assim se refere: "Esta Jerusalém terrestre de que fatas, Dcus esco-
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ero conjunto constituíram de fato a área em que o quiliasmo social 
floresceu da maneira mais luxuriante". E, nessas áreas, nao foram 
também simultaneos. Ocorreram na Bélgica e na Fran9a do norte, 
do século XI a meados do século XIV; na Alemanha central e sul, 
de meados do século XIII até a Reforma; na Holanda e na Vestfália, 
na época da Reforma. (22) 

Sofriam entao aquetas zonas transforma9óes sociais concomitan
tes com a expansao da popula9ao, traduzindo-se no incremento do 
artesanato e no desenvolvimento do comércio. 

Até entao, na Europa, a antiga organiza9ao social medieval divi
dira a sociedade praticamente em dois níveis apenas, senhores e servos; 
a tradi9ao estabelecera os padróes de comportamento entre ambos, e 
a necessidade que tinham uns dos outros ref or9ava a solidariedade 
interna dos feudos. Tanto o grupo senhorial quanto o grupo campo
nes tinham a defini-los o sistema de parentesco, muito importante na 
época; suas famílias eram do tipo "família grande", isto é, nela 
encontravam os men1bros amparo de toda a sorte, além do enquadra
n1ento social indispensável. A "família grande" do senhor englobava 
o servo e família deste, cujas rela9óes se regulavam por padróes 
nltidamente paternalistas. (23) 

Nesses agrupamentos de grandes famílias, estreitamente solidárias 
de seus agregados e vice-versa, coro deveres e obriga9óes limitando 
tradicionalmente os privilégios do senhor e os deveres do servo, era 
difícil a explora9ao incontrolada do trabalhador campestre. Por sua 
vez as linhagens nao existiam somente na parte mais elevada da 
socÍedade, abrangiam a camada burguesa e os camponeses; todos esta
vam unidos numa vasta rede de alian9as e de hostilidades que situa
vam os borneos no espa90 s~cial. Para saber que posi9ao ocupava 
alguém na geografia social da época, era necessário saber de quem 
era paren te. <24 > 

. 
lheu-a durante algum tempo, mas para que seja o retrato da Jerusalém 
celeste, até que chegue a semente do Rei Davi, que reinará sobre ela pela 
eternidade" (ALPHANDÉRY, 1954, vol. 1, pág. 22; ver também Norman CoHN, 
1957, págs. 44-45). Talvez seja na medida em que as Cruzadas se vao tor
nando cada vez mais privilégio de príncipes e de senhores, divorciado o 
povo da participa!ráO na grande gesta, que vao crescendo os movimentos 
milenaristas populares, a princípio também com ares de cruzada, depois, cada 
vez mais com aspecto unicamente de reivindicay6es sócio-religiosas. Tanto 
ALPHANDÉRY (1954) quanto Norman CoHN (1957) parecem admitir este 
encaminhamento. 

(22) Norman CoHN, 1957, pág. 22. ENGELS também cháma a· aten!ráo 
para a falta de unidade <lestes movimentos, mas sob outro aspecto: os cam
poneses revoltados de urna regiao, em absoluto nao auxiliavam os de outra 
(ENGELS, 1936, págs. 184, 194, 200-201 ,' 326-327). 

(23) Norman CoHN, 1957, págs. 25-26. 
(24) Ver em Marc BLOCH, 1949, de pág. 191 a 207, como era forte a 

solidariedade das linhagens. 
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Eram os agrupamentos resultado da desordem que ~s invasoes .de 
bárbaros tinham implantado na Europa ocidental, reduz1ndo a anbga 
sociedade a f amílias isoladas urnas das outras, fortificadas em su as 
terras e em constante atitude de defesa contra o perigo exterior. Leva
das a se juntarem a fim de aumentar sua capacidade de def esa, .em 
seu interior se desenvolveram as rela96es entre senhores e servos, fe1tas 
de acomoda9ao dos direitos familiares de ambos~ e de linhagem a 
linhagem se formaram, com a mesma espontane1d~~e, os la9?s de 
vassalagem que uniam e separavam os grupos de f .. am1has entre. s1. As 
rela96es de fe u do a fe u do se estabeleciam de acordo com ah~n~as e 
rupturas, mas no ambito dos senhores; de . r.esto, o feud~ delur~1tava 
inteiramente até onde ia a solidariedade, d1f1cultando fusoes e 1mpe
dindo ao nível do campones, o estabelecimento de urna solidariedade 
que r~unisse todos os membros da camada inferior. <25 > 

Numa época em que os fracos sentiam a necessidade de prote-
9ao; em que os poderosos só podiam Il!anter for9a e pres~í~io contan
do com homens que lhes dessem o apo10 de seu bra9~, ong1na~s:_ urna 
estrutura em que o indivíduo colocado numa determinad~ pos.19ao. na 
escala social era o protetor de outros que estavam em pos19ao 1nfe~1~r, 
ao mesmo tempo que protegido por quem se encontrava ~~ pos19ao 
superior. (26) Estes la9os completam e refor9am os fanultares. O 
status de cada um - e assim a determina9ao daqueles sobre quem 
mandaria e a quem obedecería, - dependía de sua linhagem e de seu 
próprio status dentro da linhage~. . . 

Tal acomoda9ao se produz1u desde as camadas ma1s ba1xas da 
sociedade até os altos níveis: "os mais miseráveis se tornavam sim-' . 
plesmente escravos, dispondo, assim, deles mesmos e de sua posten-
dade". Os outros também faziam preito de vassalagem, pois quem 
quisesse ter assegurados seus direitos ou fazer carreira rapidamente 
"nao achava nada de melhor do que, muito embora livre e as vezes 
de um nível elevado, ligar-se a um personagem colocado em posi9ao 
mais elevada ainda". (27) 

Servir ou auxiliar era a contrapartida da prote9ao, e os termos 
exprimiam entao as rela96es entre suserano e vassalo, entre senhor e 
servo. O caráter pessoal, de hornero a homem, que Marc BLOCH poe 
em relevo, era acentuado pela maneira de se tomar o. compromisso de 
vassalagem: juntar as maos e colocá-las, assim unidas, dentro das 
maos do suserano. Esta liga9ao perdurava enquanto durassem as 
duas vidas e devia ser renovada pelo herdeiro, caso quisesse continuar 
as rela9óes de seu pai, nunca podendo ser feita por procura9ao, pois 

(25) Os camponeses estavam habituados a ter rela90es de afastamento 
para com os dos feudos vizinhos; ENGEL~- atribui a ~se hábito a ine~ist~n~ia 
de urna consciencia de classe, por ocasiao dos mov1mentos revoluc1onanos 
alemaes (ENGELS, 1936, págs. 184, 194, 200-201, 326-327). 

(26) Marc BLOCH, 1949, pág. 228. 
(27) Marc BLOCH, 1949, pág. 230. 
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exprimia que "a rela9ao social parecia inseparável do contacto quase 
físico que o ato formalista estabelecia entre os dois homens". <28> 

Liame que podía ser rompido tanto pela felonía do vassalo quanto do 
suserano, impedindo que o poder se concentrasse indiscutlvelmente nas 
maos deste. <29> 

Toda esta estrutura estava religiosamente sancionada; Deus garan
tía a estrutura de vassalagem numa sociedade em que os aspectos 
religiosos e profanos estavam profundamente imbricados. lgreja e 
poder civil eram praticamente um só, e atacar um era erguer-se contra 
o outro. Prelados dominavam largos feudos ; nobres, baróes, mo
narcas asseguravam sua posi<;ao pelo direito divino. Quem atacava 
a Igreja, despertava o medo do poder civil, e vice-versa; em ambos os 
casos, eram os opositores acoimados de hereges e de rebeldes. 

Do ponto de vista económico, as famílias eram também a base 
para o exercício das atividades; na camada inferior, os campos se 
mantinham indivisos dentro da linhagem camponesa, que neles vivía 
sob a chefia do filho mais velho; e somente quando este tinha aban
donado havia muíto sua coletividade é que o senhor poderia reivin
dicar direitos sobre as terras. Assim, o direito familiar sobrepujava 
o direito do senhor. eso) Finalmente, os feudos se apoiavam unifor
memente numa economia de subsistencia que impunha a todos, senho
res e servos, vida sóbria e até mesmo grosseira, nao dando margem a 
separa96es materiais radicais entre as duas camadas. A solidariedade 
interna dos feudos se refor<;ava, pois, com a semelhan9a dos estilos 
de vida. 

Estas condi9óes tinham coberto toda a Europa ocidental; estavam 
come9ando a se diversificar em certas regioes por volta do sec. XII, 
onde um surto artesanal e comercial importante permitía afirmar que 
se tratava de zonas por assim dizer industrializadas dentro de um 
continente essencialmente agrícola. Nas Flandres e Países Babcos, no 
norte da Fran9a, na Alemanha, na Boemia, sucessivamente, a par do 
aumento da popula9ao e juntamente com comércio e vida citadina, 
desenvolve-se o grande artesanato sob urna forma que preludia a 
indústria moderna: em estabelecimentos que orientam sua produ9ao 
para o mercado e nao mais trabalham de acordo apenas com as enco
mendas. A primeira camada social diferenciada que aparece, com 
um luxo até entao desconhecido, é a comerciante, que controla de um 
lado a produ9ao artesanal, e de outro lado o fausto que desponta 
também na classe nobre. Próspera, ostenta um estilo de vida suntuoso 
que a nobilita e que fornece novos padróes a nobreza. Antes do 
século XII, nas Flandres principalmente, o desenvolvimento industrial 
é de tal ordem que tudo se subordina a prosperidade dos misteres. (3l) 

(28) Marc BLOCH, 1949, pág. 227. 
( 29) Marc BLOCH, 1949, págs. 321-322. 
(30) Marc BLOCH, 1949, págs. 203-207. 
(31) Louis HALPHEN, 1941, págs. 88-89. 
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No entanto, as cidades italianas tinham conhecido também um desen
volvimento comercial anterior ainda ao das Flandres, e urna estrutura 
social em que a burguesía se aristocratizara. Nas Flandres, porém, o 
fenómeno essencial nao é a aristocratizac;ao da burguesía (que na 
Italia dera fenómenos de reac;ao, porém de outra ordem que nao mes
sianica); é, isso sim, a formac;ao de um primeiro tipo de proletariado, 
ligado aqueta prosperidade dos misteres. (32) 

De tudo isto resultava urna fragmentac;ao dos antigos dois níveis 
sociais até entao existentes em várias camadas, com o aniquilamento 
paulatino das solidariedades que os acompanhavam. As relac;óes pater
nalistas vao cedendo cada vez mais o passo a relac;óes contratuais ou 
categóricas. Era natural que tal se desse nas man uf aturas, que agora 
empregam numerosos artesaos e aprendizes, e cujas relac;óes com os 
comerciantes nao podem seguir outros padroes. Mas elas também 
invadem os feudos, transformando as relac;óes entre os senhores e os 
servos. Necessitando sustentar o seu nível, o nobre feudal passa a pre
cisar de dinheiro para desenrolar a opulencia que se tornou apanágio 
de sua camada; o meio é exigir do campones, além da parte de colhei
ta que este lhe fornecia, impostos, taxas, tributos variados. (33) Im
possibilitados de se rnanterem nas novas condic;oes, refluem os lavrado
res para os burgos mais populosos em busca de outros meios de vida, 
mas assim desorganizam as familias e perdem o apoio dos lac;os que 
até entao os enquadravam. (34) Nos grandes burgos, porém, a turba 
<lestes recém-cbegados, sem direitos de cidadania, nem profissáo ou 
meio de vida definidos, pois ali "toda' profissao, toda espécie de exis
tencia estava defendida por urna infinidade de privilégios", (35) passava 
a constituir urna multidáo de abandonados, nao adaptados aos padróes 
sociais pelos quais deviam orientar novos comportamentos e que lhes 
dariam alguma garantía. (36) 

Toda esta diversificac;áo económica é acompanhada também de 
urna diversificac;ao social, que se opera no interior das tres grandes 
divisóes entao existentes, nobreza, clero e povo, e que tero por base 
agora distinc;óes económicas. (37) No interior da camada elevada, a 

(32) Louis IIALPHEN, 1941, págs. 92-94. 
(33) Norman CoHN, 1957, págs. 87-89, 222, etc. 
(34) A estas condi9óes ingratas, somam-se as dificuldades trazidas pelas 

colheitas insuficientes (a agricultura nao progredia) e pelas epidemias (Nor
man CoHN, 1957, págs. 92-93 ). 

(35) ENGELS, 1936, pág. 195. 
(36) Por isso os burgos se tornam ninhos de mendigos, de vagabundos, 

de desempregados, de gente que nao encontra um lugar seguro e reconbe
cido na sociedade, constituindo "os elementos mais impulsivos instáveis da 
sociedade medieval" (Norman CoHN, 1957, págs. 27-28, 38, 92, 126, 241). 

• < 37 > A;nt~ri_?rmente, tradi~ao . e par~ntesco determinavam a posi9ao 
social dos 1nd1v1duos na escala h1erárqu1ca, e um indivíduo de "sangue 
azul", qualquer que fosse sua riqueza, estava sempre em posi~ao de supe-
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"alta nobreza" se distingue dos "pequenos nobres", estes cada vez 
1nais impedidos de levar a mesma vida daqueles, dado seu enriqueci
mento, e, por outro lado, sentindo-se inferiores ao patriciado hurgues 
que o comércio criava. (38) Dentro do clero, os grandes prelados 
estavam separados por um abismo dos vigários, curas e clérigos, pro
venientes em geral de camadas pouco favorecidas da populac;ao. E, 
dentre o povo, o patriciado hurgues, apoiado no comércio, se al~ava 
a posic;óes e estilo de vida inteiramente divergentes dos da média e 
pequena burguesia que faziam a pouco e pouco seu aparecimento. 
Em lugar dos dois termos ou das duas posic;óes sociais do mundo 
feudal, o esquema agora abrangia tres classes bem distintas, nessas 
regióes que um primeiro surto do desenvolvimento económico abalava: 
( 89) a classe alta (alta nobreza, alto clero, alta burguesia); a classe 
média (citadinos, funcionários) e a classe baixa (camponeses, operários, 
"lumpenproletariat"). (40) 

Entre este proletariado flutuante e miserável e as grandes~ oligar
quias opulentas, fósse de nobres, fósse de mercadores, fósse de pre
lados, a distancia se alargava cada vez mais. Alargamento que nao 
resultava apenas das diferenc;as de bens e de um outro estilo de vida, 
num mundo que se opunha inteiramente a mediocridade homogenea 
anterior, inaugurando, a par de urna prosperidade nunca sonhada, 
urna extrema pobreza também desconhecida até entáo; resultava tam
bém do próprio aparecimento de camadas intermediárias, de urna 
maior diversificac;áo da estrutura social. Era nas cidades que a rique
za inesperada mais se encontrava entre algumas maos, era ali também 
que se cavara o f osso maior e mais visível entre o poderío da elite e 
o pauperismo das camadas baixas. 

A Igreja, no entanto, que regia a vida moral e efetiva de todos . ' 
~ontinuava a e~altar a pobreza como a mais importante das virtudes, 
a qual se segu1am a castidade e a obediencia. Ora, diante do dese
quilíbrio entre o postulado básico e o comportamento efetivamente 
seguido - principalmente quando se observava a conduta dos altos 
dignitários da lgreja, vivendo em cortes luxuosas sustentando concu
binas, desrespeitando flagrantemente os padróes Ídeais da vida sacer
dotal, - os deserdados da fortuna tiravam o corolário imediato: 

t~oridade para com. os de sangue comum. Nesta fase, sem que os privilé-
8•_?s da nobr~~a est1yessem ainda muito abalados, já tem importancia tam
bem (nas reg1oes ac1ma apontadas), as posi~óes determinadas pela riqueza 

<38> O _patriciad.o .hurgues era formado principalmente pelos grande~ 
Il}ercadores, tin_ha o dir~1~0 ?e se reunir em conselho nas cidades, de ocupar 
todas as fun9o:_s mun1c1pa1s, apoderando-se das receitas e dos impostas 
como se seus fossem. Seus interesses se confundiam inteiramente com os 
da alta nobreza e do alto clero. Ver ENGELS, 1936, págs. 192-195. 

d
. . <39 > Na própria intelligentsia a forma~áo de camadas já era também 
istmta. 

(40) ENGELS, 1936, págs. 192-195. 

... 
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sendo a riqueza o maior obstáculo no caminho de quem deseja atingir 
o reino dos céus, os ricos, fossem nobres, mercadores ou sacerdotes, 
estao já perdidos ou estao no caminho da total dana9ao. E as cidades, 
onde campeiam o luxo e o fausto, sao encaradas como a prefigura9ao 
do reino do Anticristo, antros de perdi9ao dominados pelo demonio 
e que o messias, ao chegar, destruirá. < 4 1) Tal desequilibrio serve, 
pois, de fulcro em torno do qual se cristalizam reivindica9óes de base 
sócio-economica, pois era ele a prova mais evidente de um estado de 
coisas que exigia transforma9ao. 

Desde os primeiros, os movimentos messianicos-milenaristas me
dievais se erguem contra o clero, apontado como pecador e indigno 
de desempenhar suas fun9óes sagradas. Outros devem tomar a si os 
encargos religiosos desvirtuados, os "puros" que sao os únicos aptos a 
desempenhá-los. E o critério para sua distin9ao é o próprio critério 
que a Igreja sempre adotou para apontar os mais valiosos do ponto 
de vista religioso: os pobres, os que e§tao niais próximos do 'trono 
celeste e que, portanto, resgataráo ·o mundo pecador. (42) Os· ricos e 
os poderosos eram condenados porque tinham esquecido a igualdade 
fundamental dos filhos de Deus; portanto nao tinham direito· a 
nenhuma autoridade, a qual só era legítima quando diretamente outor
gada pelo Senhor. 

A Igreja · verdadeira tinha sido, pois, a primitiva, na qual todos 
os homens eram considera.dos iguais, sem distin9óes de fortuna; os 
bens postos em comum; sem distin9óes hierárquicas a nao ser as deter
minadas pela gra9a religiosa. Aspirava-se ao retomo deste tempo em 
que, na hierarquia eclesiástica, o carisma determinava a fun9ao, prin
cípio que, a medida que a lgreja se organizava solidamente, fora aos 
poucos substituído pelo seu contrário - agora era a fun9ao que deter-
minava o carisma ... (48) · 

(41) Norman CoHN, 1957, págs. 89-90, 222-229. 
. < 42 ) O tema é dominante nos movimentos de Tanchelm, pág. 3 5 do 

hvro ~e N~rman CoHN, 1937; de Eudes de l'~toile, pág. 39; do Mestre de 
Hungna, pags. 83-85; de Konrad Schmid, pág. 142; de Walter o Holand& 
pág. 169; de Peter Kanish, págs. 234-235; de John Bohm, págs. 24~243· d~ 
Thomas Müntzer, págs. 253-254; de Hans Hut, pág. 275; de John' de 
Leyden, pág. 276. 

(43) A frase é de ALPHANDÉRY. ~ste mostra como a lgreja primitiva 
se firmara no princípio de que o carisma determinava a fun9ao· assim os 
indivíduos dotados de mais intensas qualidades carismáticas su'biam ~ais 
alto na hierarquia religiosa, nos primeiros tempos cristaos. No entanto, a 
~ristaliza9ao. d~ . organ~za9ao e~lesiástica, chegada a determinado ponto, 
inverte o pnnc1p10 - e a fun9ao que outorga o carisma. O indivíduo que 
é _orden~do padre, adquire, pela posi9ao que passa a ocupar, qualidades que 
nao estao ao alcance do comum. As seitas medievais se insurgem todas 
contra esta transforma9ao e continuam pregando o primeiro princípio que 
lhes serve também de justificativa pois,- seguindo o ·profeta·-ou :o messias, 
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Reivindica9óes religiosas e reivindica~óes sociais surgem, entao, 
inteiramente misturadas. As camadas todas deviam retornar ao mes
ino nível abolidos impostos, taxas, privilégios, dif eren9as gritantes tra-' . . , . . 
zidas pelo nascimento e pela fortuna, indo algumas se1tas ate a ex1g1r 
a abolii;rao da propriedade individual, numa prime ira forma de comu
nismo que é de base religiosa. No Reino Messianico, "distin9óes de 
nível e de status cessariam de existir e ninguém teria autoridade sobre 
ninguém. Todos viveriam juntos como irmaos, cada qual gozando das 
mesmas liberdades e executando a mesma quantidade de trabalho." <44

> 

Algumas seitas levam a idéia de comunismo ao extremo de estende-lo 
as mulheres (45) e de condenar o saber, outra fonte de desigualdade 
entre os homens. (46) Variantes de um mesmo tema fundamental, que 
é 0 da revolta de urna camada social em forma9ao, sem privilégios, 
nem garantías, contra aquela que se apresenta como detentora de 
todos os privilégios e garantías. 

No interior das seitas e das comunidades, há ainda distin9óes 
entre as reivindica9óes das camadas médias e baixas dá burguesía, e 
as da camada mais desprivilegiada e inferior. ~ nesta, naturalmente, 
que as exigencias sao mais radicais: encampam as da camada média, 
mas levam-nas as últimas conseqüencias. Assim, enquanto a camada 
média "rec1amava o controle da administra9ao municipal e urna parti
cipa9ao no poder legislativo, fosse na própria assembléia da comuna, 
fosse por meio de urna representa9ao comunal; exigindo também urna 
limita9ao do nepotismo do patriciado, exercido por pequeno número 
de famílias e que, no próprio seio do patriciado, se tornava cada vez 
mais manifesto", a camada inferior exigía a igualdade total. Do ponto 
de vista religioso, os burgueses médios atacavam a riqueza e o poder 
político de que gozavam os prelados, proclamando a necessidade de 
suprimir as ordens monacais, os altos dignitários, a corte romana, isto 
é, "tudo quanto custava caro na lgreja", pugnando pela extin9ao do 
dízimo e, em definitivo, desejando urna "Igreja barata"; camponeses 

estao sob as ordens de verdadeiro líder carismático, pelos dons especiais 
que o distinguem e nao pela posi9ao ocupada na hierarquía eclesiástica 
(ALPHANDÉRY, 1905, págs. 202-203; ver também, 1954, vol. 1). 

(«) Estas eram, por exemplo, as promessas de John Bohm a seus 
adeptos. Ver Norman CoHN, 1957, pág. 243. 

(45) Os Adamitas da Boemia viviam, diz-se, "num estado de comuni
dade tao incondicional que, nao somente ninguém possuía nada de seu, 
como o casamento era encarado como pecado horrendo", de tal modo que 
"nesta seita a promiscuidade parece ter sido obrigatória" (Norman CoHN, 
1957, pág. 243). A respeito do comunismo nestas seitas, ver ainda Norman 
CoHN, 1957, pág. 195 a 236 e ENGELS, 1936, pág. 209. 

(46) Grandes autos-da-fé consomem todos os livros de que conseguem 
lan9ar máo, pois "os ignorantes foram escolhidos por Deus para redimir o 
mundo". Só a Bíblia é excetuada, é claro, pois é o Livro Sagrado. Ver 
Norman CoHN, 1957, pág. 290. 

' 
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e proletários atacavam a própria existencia da hierarquia eclesiástica / 
em su as bases, exigindo que sacerdotes f ossem apenas aqueles visivel
mente contemplados com o favor divino. (47) 

No entanto, malgrado todas as diferentes nuan~as, as camadas 
inferiores se apresentam unidas nestes movimentos numa rea~ao que 
terá sempre um objetivo determinado: a realiza~ao do paraíso neste 
mundo, sob a dire~ao de um enviado divino. 

2 - Movimentos messiánicos no século XIX 

Os movimentos messi"anicos-milenaristas atraem de novo a aten
~ao no decorrer do século XIX.,(1> quando se tem notícia da instala~ao 
de urna série de comunidades, religiosas e comunistas ao mesmo tempo, 
nos Estados Unidos. Recentemente, foi também estudado um movi
mento que en tao ocorreu na ltália, dand0 f orma~ao a urna espécie de 
seita de que recentemente ainda se encontravam vestígios. <2>· 

Para Henri DESROCHE, que estudou a fundo urna destas comuni
dades americanas, constituem etas os últimos rebentos dos grandes 
movimentos messianicos medievais: "Tu do se passa con10 se os moti
vos religiosos entrela~ados no desencadear <lestes grandes movimentos, 
depois de experimentarem o fracasso na prova de for9a, tentassem a 
sorte utilizando urna técnica feíta de maleabilidade e de desprendi
mento, recome~ando em ponto pequeno um mundo novo, urna vez 
que nao puderam refazer em ponto grande o mundo antigo." Por 
isso constituem micromilenarismos, nos quais se vao perder os movi-
mentos macromilenaristas da época medieval. (3) , 

Henri DESROCHE anota cento e vinte e cinco comunidades reli
giosas nos Estados Unidos, das quais trinta e seis eram de tipo milena
rista; dessas, dez eram nitidamente messianicas, isto é, os líderes se 
apresentavam como enviados divinos. As outras tinham, algumas, 

· (47) .ENGELS, 1936, págs. 205-207. 
(1) Nao esgotamos, com este exame dos movimentos messianicos feu

dais medievais e os do século XIX, a ·gama dos que se processaram na 
civiliza~ao ocidental. Houve, na época medieval, a par dos movimentos 
cristáos, urna série de movimentos judeus e árabes de grande importancia, 
que continuaram pela Idade Moderna afora, inclusive na Espanha e ero Por
tugal como o demonstra o livro de Joao Lúcio de AZEVEDO. Deixamos 
também de examinar os movimentos importantíssimos que· ocorreram na 
Rússia. Mas é que desconhecemos trabalhos a respeito efetuados de um 
ponto de vista sociológico, seja em livros, seja em artigas. E em nossa 
análise procuramos bascar-nos em material <leste tipo. Para um conheci
mento -geral desses movimentos, ver ·wilson D. WALLIS, 1918, e Guglielmo 
GUAIUGLIA, -1960. 

.,. (2) HOBSBAW_M, 1959, pág . . 71. 
(3) Henri DESROCHE, 1955, págs. ú>-20-. ..,. 

·--. ,. 
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tra~os messianicos, seja porque o líder reivindicava poderes extraordi· 
nários, seja porque os adeptos lhos reconbeciam. No entanto, em sua 
maioria, sao mais claramente milenaristas do que· messianicas, isto é. 
procuram construir o paraíso terrestre, sem se preocupar ero definir 
o líder como de essencia sagrada ou nao. (4 ) 

Para quase todas, a origem geográfica é a mesma - a Europa 
de onde fugiram alegando que se transformara no Reino do Anticristo. 
Religiosamente, a fonte também é identica: o nao-conformismo com 
as Igrejas oficiais (sao antipapistas, antiepiscopalistas, antipresbiteria
nas, diz Henri DESROCHE), justamente porque se tornaram oficiais, 
isto é, aliaram-se ao Estado. Seus caracteres religiosos comuns sao os 
seguintes: "a) reivindicavam certa primazia da ilumina~ao interior e 
do Espírito Santo, predominando nao apenas sobre a Tradi~ao, mas 
também sobre as próprias Escrituras; b) pregavam que a Revela~ao 
nao poderia estar terminada e que, portanto, urna nova era, a era do 
Espírito, reclamava novos profetas e os forneceria; c) propunham 
finalmente realizar a Igreja como um mundo dentro do mundo, e sua 
recusa de rela~óes com os poderes estabelecidos . tinha por corolário 
a obriga~áo, para a sua igreja, de se transformar mais ou menos numa 
autarquia económico-política". (5) 

Descontentes com as condi~oes de vida de seus países de origem 
- Alemanha, Boemia, Holanda, Suécia, Inglaterra, (6) - a América 
atraiu-os, terra nova onde inaugurariam um Reino Divino. E, enquan
to na ldade Média profetas e messias tinham peregrinado de um sítio 
a outro em busca do lugar ideal para estabelecer a Nova Jerusalém, 
estes novos profetas atravessam o oceano com seus fiéis, numa viagem 
que toma o aspecto de. exodo sagrado. No Novo Mundo era possí
vel criar realmente um mundo novo e santo: "estabeleciam o reino de 
Deus nao num pass a do morto, mas na vida presente ... ", e realizavam 
o ideal de viver santamente neste mundo profano. (7) 

Nao ternos detalhes sobre as condi~óes sócio-economicas .de vida 
na Boemia, na Holanda, na Suécia. (8) Mas sobre a Inglaterra e a 

( 4 ) DESROCHE, 1955, págs. 14-16; 1957, págs. 70-85. 
(5) DESROCHB, 1955, pág. 18. 
(:6) As colonias de Plockoy e dos Labadistas provinham da Holanda; 

da Alemanha vieram muitas; da Suécia, a c.omunidade de Bishop-Hill; da 
Boemia também várias, sendo a mais importante a de Bethléem. Quanto a 
Inglaterra, os primeiros puritanos e em seguida os Quacres tinham fundado 
comunidades semelhantes ao chegar ao Novo Mundo, que foram todas de 
curta dura~ao, mas tiveram sempre sucessoras que constantemente chega· 
vam da Mae-Pátria. Henri DESROCHE, 1955, págs. 16-17. 

(7) DESROCHE, 1955, págs. 17-19; 1957, pág. 77. 
<8 > Sobre a Suécia ternos urna indica~ao apenas - é de. que por· 

volta de 1780 sua navega~ao prospera bruscamente de maneira incrível,. 
ao mesmo tempo que renasce a da Dinamarca. Ora, o progresso econo.:: 
mico tem sempre repercussóes nas rela~óes sociais internas dÓS · grupo~· 
(Charles .MORAZÉ, 19 57' pág. 24). . . 
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Alemanha, de onde provinha qui<;á a maior quantidade de núcleos 
messianicos, - inclusive o dos Shakers, que foi o mais importante, 
pois no auge de sua vigencia se compunha de vinte comunidades, 
tendo durado cento e cinqüenta anos, (9) - possuímos informes que 
permitem caracterizá-los sociologicamente. 

Profetas e seitas ingleses e alemáes que, dos fins do século XVIII 
a meados do século XIX se deslocam para o outro lado do Atlantico, 
fogem do desequilíbrio resultante da industrializa<;ao, que, originária 
da Inglaterra, se processava e difundia, com incrível rapidez. A moder
niza<;áo segÚia caminhos diferentes, mas criava por toda a parte o 
mesmo ambiente de desenvolvimento febril das comunica<;óes, do co
mércio, das indústrias, que na Inglaterra operavam espontaneamente 
como fruto da atividade cada vez mais intensa da burguesía, e na 
Alemanha provinha dos esfor<;os dos principados e dos pequenos reinos, 
numa ansia de se equiparem economicamente para se sobrepujarem 
uns aos outros. <1º> E, enquanto na Inglaterra o progresso jogava na 
miséria urna popula9ao de pequenos proprietários - artesaos que 
viviam de urna complementaridade de atividades económicas, "que 
numa fase pré-industrial assegurava o equilíbrio económico do campo, 
tanto na Inglaterra quanto fora dela," <11> na Alemanha ele destruía 
todos os vestígios feudais que persistiam ainda. <12 > Em ambos os 
casos, tratava-se da destrui9ao de um sistema de rela<;óes sociais, 
substituído por outro diferente. (18) 

(9) Henri DESROCHE, 1955, págs. 14-15; 1957, págs. 70-85. 
(10) Toda esta época está muito bem retratada por Charles MoRAZÉ, 

1957, págs. 12-32. 
( 11) H. DESROCHE, 1955, pág. 46. 
(12) Do ponto de vista religioso, persistiam ainda na Alemanha rema

nescentes anabatistas que, desde a derrota sofrida em Münster, continuavam 
obscuramente a existir nas regióes mais isoladas. Conservavam a prática de 
um comunismo primitivo que acreditavam conforme o espírito dos primei
ros cristaos. ~ em grande parte nestas seitas que se recrutam os elementos 
que partem para a América (Henri DESROCHE, 1957, pág. 74, nota 33 ). 

(18) A transforma~ao que se operou em Bolton, perto de Manchester, 
no espa~o de vinte anos, é significativa. Ainda em 1753, nos dias de feira 
"os camponeses-tecelóes traziam suas pe~as de tecido para vender, dentro 
de alforjes pendurados ao ombro, enquanto carregavam muitas vezes, pen
dente do outro br~o, um cesto contendo manteiga fresca", testemunhas da 
combina~ao de atividades artesanais e agrícolas. Vinte anos mais tarde, 
Bolton é lugar em que o "luddismo" chega ao auge, milhares de operários 
destroem as máquinas industriais que os infelicitam, por terem completa
mente arruinado aquele sistema de vida anterior. A evolu~o brusca impu
sera aos camponeses ainda ontem livres a necessidade de se engajarem na 
indústria e, o que é mais, de se verem for~ados a nela fazer trabalhar os 
filhos, o que "durante muito tempo encaravam como vergonhaº. As crian
~as podiam ser admitidCl!S ·desde os quatro anos de · idade para jornadas de 
trabalho de quatorze horas em média. "As cond~óes de trabalho eram 
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Nao ternos grande conhecimento do que lhes reservaría a Amé
rica em matéria de condi9óes sociais, sabemos só que a vida rural 
ainda dominante no país, as grandes extensóes de terras nao desbrava
das, permitiam o sucesso de um genero de vida agrário auto-suficiente. 
De fato, as comunidades se entregam a agricultura e ao artesanato, 
procurando sempre urna autonomía económica que as liberte de sujei-
9óes ao Estado ou a qualquer outro poder. Florescem até mais ou 
menos a metade do século XIX; mas, entao, industrializam-se também 
os Estados Unidos, e elas entram, em sua maioria, em franca 
decadencia. <14> 

Deu-se o que sempre se observou com a industrializa9ao num 
meio rural auto-suficiente: as rela9óes sociais existentes, de um siste
ma fa miliar e vicinal, se desarticularam. Ao contrário, porém, do 
que se observara no grande surto artesanal da Idade Média e, em 
seguida, na Revolu<;ao Industrial inglesa, nao se trata do desapareci
mento de um sistema social sem que novo sistema esteja cristalizado. 
o desenvolvimento do proletáriado, concomitante a industrializa~ao, 
tinha já modelos de cómportamento e de defesa que quase um século 
de industrializa9áo européia criara. Valeria para explicar a pequena 
quantidade de movimentos messianicos diretamente provenientes da 
industrializa~ao na América? 

Sem embargo, a situa<;ao de ·crise produzida por esta transforma-
9ao repercute no setor religioso e se traduz por algumas comunida
des propriamente americanas; (15) aumenta o coeficiente de adeptos 
noutras; faz subir ao auge as adesóes aos Shakers e aos Mormons; (16) 

promove a funda<;ao da maior parte das colonias de tipo fourierista 

de disciplina rigorosa, pontuada as vezes por maus tratos e geralmente 
acompanhadas de um clima física e moralmente extenuante". Comparada 
esta situa9ao, ainda mais, com a situa9ao anterior de vida rural auto-sufi
ciente, nao era de estranhar que as condi~óes européias fossem considera
das como realizando o Reino de Anticristo (H. DESROCHE, 1955, págs. 45-47). 

<14> Com rela9ao aos Shakers, este resultado é confessado pelos mem
bros na época ( 1861 em <liante) : "possuíamos maior quantidade de teares 
do que agora, mas as roupas ficaram tao baratas que progressivamente 
~os pu~emos a comprá-las". Isto é, "nao puderam agüentar a concorrencia 
1nd~stnal e, no dia em que se tomaram compradores de um mercado for
n~~1do pela grande indústria, seu artesanato perdeu as encomendas de que 
v1via" (DESROCHE, 1955, pág. 220). 

. <15> Num conjunto de dezoito comunidades messianicas, fundadas a 
partir de 1694, doze pertencem ao período de industrializa9ao americana; 
e , dessas doze, nove sao propriamente americanas (Henri DESROCHE 1957· 
pags. 71-85). ' ' 

~16> Deixamos ele examinar o caso dos Mormons, que provavelmente 
tamb~m f ormar~m comunidade messianica antes de evoluírem para a seita 
propnamente dita, por. n~o conhecermos trabalhos a respeito apesar de 
saber que a bibliografía existe. ' 
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na América; e dá-se finalmente o aparecimento do profeta W. 
Miller. (17) 

:este desperta tal clima de fervor que talvez só tivesse sido igua
lado na ldade Média. Tudo se passa, porém, em prega9óes e espe
ran9as, sem nenhuma f orma9ao de grupo. Baseando-se tanto em reve
la~oes da Bíblia qua11to em fatos da história recente, interpretados a 
luz do Livro Santo, (18) o profeta anunciou que estava iminente o 
momento em que, purificada a terra por um dilúvio de fogo, Cristo 
reuniría os santos e inaugurada um novo Reino, o qual se daria preci
samente a 22 de outubro de 1844. A nova se espalhou, cinqüenta 
mil pessoas acreditaram na proximidade do Advento e fizeram-se pre
parativos ansiosos. "Cessa-se de cultivar os campos, de arrancar as 
batatas, de col her os frutos. Artesaos f echam as oficinas, comercian
tes trancam os armazéns. Funcionários e professores dao a sua de
m1ssao. Operários notificam os patroes de que nao trabalharao mais. 
Muitos distribuem seus bens entre os pobres. Outros pagam quanto 
antes os credores. Alguns liqüidam seus negócios por qualquer pre90. 
Delinqüentes ignorados ou julgados a revelia se apresentam aos tri
bunais. Contribuintes retardatários ou mesmo fraudadores do fisco 
regularizam sua situa9ao." <19> Por volta das vinte e urna horas da 
noite fatídica, em família ou em reunioes pias, os crentes cheios de fé 
se entregam a ora~ao enquanto nao chega a meia-noite, quando se 
dará o Advento. Passadas as primeiras horas da madrugada, crises 
de desespero e de choro pontuam a decep~ao. <2º> 

As comunidades que por essa época florescem, organizam-se sob 
a forma de "famílias grandes", isto é, de entidades sócio-economicas e 
religiosas, cooperativas de produ9ao e de consumo e ao mesmo tempo 
reais comunidades de vida e de ideais de existencia, em que as rela
~óes internas copiam as familiares: os membros chamam-se uns aos 
outros de irmaos, aos chef es da seita Pai ou · Mae. Nao que se trate 
de restabelecer a família natural cuja destrui9ao é julgada necessária; 
trata-se de fundar urna família religiosa, "a familia de Cristo, que é 

(17) Grande crise economica havida em 1837 é considerada por Henri 
Desroche responsável por esta efervescencia religiosa; paralisara todo o 
desenvolvimento económico do país (Henri DESROCHE, 1957, pág. 66, em 
nota). 

(18) A Revolu9áo Francesa ingressa no domínio messianico, interpre
tada como "a queda da Nova Babilonia", que já teria sido prevista na 
Bíblia (DESROCHE, 1957, pág. 67) . 

(19) DESROCHE, 1957, págs. 67-68. 
(20) O profeta, porém, continua afirmando que dissera a verdade. Em 

1845, urna Mrs. White tem nova revel~o : o dilúvio de fogo tivera lugar 
na data marcada, mas no ·próprio céu, inaugurando a fase celeste prepa
ratória para o julgamento final; assim, Miller se enganara apenas quanto 
ao local.. . .. Alguns adeptos d_e . Miller mai~ tarde f ormam a . se ita dos 
Adventistas do Sétimo Dia (DESROCHE, 19 57, págs. 65-69). 
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a base social do reino eterno de Deus". <21> ~ este grupo familiar 
que realiza neste mundo o paraíso; o ingresso de um indivíduo nele 
significa verdadeira ressurrei~ao, renascimento para urna vida pura. 

Como se tratava de famílias divinas e nao de famílias humanas, 
as rela~oes entre os sexos passavam a ser regulamentadas de maneira 
diferente da que existía na sociedade global: casamento conservado 
apenas para prover a procria~ao, banidas as rela~oes sexuais infecun
das; casamento abolido e substituído por unioes livres; anula~ao total 
de qualquer rela~ao sexual, exigencia da castidade absoluta dos mem
bros, etc. <22> Para evidenciar que nao se aceitavam mais as práticas 
religiosas vigentes, inauguravam-se novas que, partindo de urna fre
qüencia maior da ora9ao, da leitura da Bíblia, de prédicas mais nume
rosas, habitualmente chegavam a promo9ao de grandes excita~óes 
coletivas, com tremedeiras, glossolalia, crises convulsivas e, finalmente, 
a dan9a religiosa como se dava entre os Shakers. (23) Para mostrar 
que se purificavam e rompiam as amarras com a sociedade global 
pervertida, advogavam o abandono de todos os bens, o comunismo: 
c24 ) "No céu reina apenas o comunismo ( ... ) Vede, o comunismo 
é a verdadeira vida, pois no céu tudo é comunista; e as comunidades 
deste mundo servem de escotas de treinamento para o mundo 
futuro." <25> 

Num ponto, porém, sofriam tais grupos influencia da época em 
que viviam e contra ela nao reagiam: mostravam um come!fo de 
organiza~ao racional das atividades, que os fazia usar estatutos e 
contratos para reger a vida interna dos grupos e que aflorava nos 
nomes que adotavam. Os Shakers, por exemplo, constituíam urna 
Sociedade Unida dos Crentes, possuíam vários estatutos e termos de 
constitui~ao; cada membro, ao ingressar, assinava um contrato, segun
do a fórmula de adesao escolhida entre as tres que havia. (26) As 

(21) DESROCHE, 1955, págs. 49, 83. 
(22) DESROCHE., 1957, págs. 70-85. 
(23) Os Shakers, "no auge do seu extase, viam-se obrigados a ado

rar Deus por meio da dan~a . . . Nao era voluntário. Eram inevitavelmente 
impelidos, por máos invisíveis, a se lan~ar nas dan~as. ( ... ) Nao tardou 
em considerarem como privilégio seu o de manifestar satisfa~áo diante do 
Senhor e entregar-se as dan~as que promovem a alegria" (DESROCHE, 1955, 
pág. 115). A princípio confusa, convulsiva, a dan~a foi-se tomando, com 
o correr do tempo, hieratizada e disciplinada (DESROCHE, 1955, págs. 
115-117). 

<24> Nessa época havia nos Estados Unidos duzentos e quarenta e 
quatro comunidades comunistas, das quais cento e dezenove nao-religio
sas. As comunidades religiosas, mais numerosas, também duraram mais 
tempo, atingindo algumas a cem anos (DESROCHE, 1955, págs. 14-15). 

<25> A afirma~áo é de um membro da comunidade Zoar, fundada 
Por alemaes de Wurtemberg (DESROCHE, 1957, págs. 74-75, e nota). 

C26) Os estatutos e contratos dos Shakers estao as páginas 186-188 
do livro de DESROCHE (1955). Quanto as outras comunidades, há refe
rencias esparsas na mesma obra. 
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comunidades nao se rebelavam, pois, contra a aparelhagem legal que 
a sociedade global da época estava desenvolvendo. 

Nao possuímos informa9óes sobre a proveniencia dos componen
tes das seitas. (27) J;:. de supor fossem membros das classes inferiores 
em sua maioria, pois muitos dos chef es eram camponeses ou ar~e
saos. (28) &tes se intitulavam inspirados, mensageiros do Espínto 
Santo, alguns até mesmo reencarna9óes de Cristo; possuíam dons 
extraordinários, qualidades terapeuticas, manifestavam glossolalia. Seu 
poder sobre os adeptos era absoluto: decisóes materiais ou espirituais, 
nomea9óes de fiéis para os vários postes, estabelecimento de novos 
ritos, organiza9ao interna das comunidades. Mas, se comandavam a 
vida religiosa, social e económica dos fiéis, eram auxiliados por urna 
camada de sublíderes escolhidos fosse pelo fervor religioso, fósse pela ' . simpatía do messias. (29) E alguns deles se encarregavam exclusiva-
mente da gerencia dos bens da comunidade, dos quais mantinham con
tabilidade, indicando urna primeira diferencia9ao interna entre o setor 
religioso e o setor económico. (SO) 

Algumas destas comunidades eram lideradas por mulheres, além 
de que grande parte dos membros das mesmas também era femi
nina. (31) Como acontecera algumas vezes durante a ldade Média, 
havia algumas que se proclamavam reencarna9oes de Cristo, o que 
releva notar, pois na hierarquía crista nao há lugar para as mullieres. 
Tais comunidades forneciam, ao sexo feminino em geral, possibili
dades de afirma9áo, e nao só aos homens das camadas inferiores. 

As rela9óes desta comunidade com a sociedade global eram de 
separa9ao, mas alcan9aram certo equilíbrio, pois nao entraram em 
conflito; apenas dela se destacaram e faziam questao de apregoar, por 
várias maneiras, a segrega9ao. Henri DESROCHE caracteriza-lhes a situa-
9ao por meio de urna série de recusas a imposi9oes da sociedade global, 
nomeando-a situa~ao de greve. Nao foram até a rejei9ao pura e sim
ples do trabalho e do pagamento de impostos (o que com certeza as 

(27) Urna comunidade - Brook Farm, - era de intelectuais; durou 
de 1841 a 1845 (DESROCHE, 1957, págs. 77-78). 

(28) DESROCHE, 1957, págs. 70-85. 
(29) Ver sempre DESROCHE, 1957, págs. 70-85; e 1955, págs. 66-74. 
(30) DESROCHE descreve minuciosamente o funcionamento económico 

da comunidade dos Shakers, com seus diferentes tipos de contrato ( 1955, 
págs. 206, 212, etc.). 

(31) Eis as comunidades fundadas por messias femininos: Shakers 
(Ann Lee); Jerusalém (Jeminah Wilkinson); Philadelphianos (Jane Lead 
- comunidade que permaneceu na Inglaterra); Women Commonwealth 
( Martha Me Whirter); Universal Brotherhood ( Catherine Tingley); House 
of David (permaneceu na Inglaterra, Joanna Southcott); Vida Celeste (Anne 
Marie Girling - permaneceu na Inglaterra). (DESROCHE, 1957. págs. 
70-85. Ver também o Dicionário de Messianismos e Milenarismos do mes
mo autor, que será brevemente publicado.) 
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impediu de chegarem ao conflito aberto com o poder civil, permitin
do-lhes temporária sobrevivencia), mas fugiram a coopera~ao em 
todos os outros campos com a sociedade global: recusa da reprodu9ao 
(grande parte destas comunidades punha em prática rigorosa casti
dade); recusa da produ9ao industrial (que entao se implanta va nos 
Estados U nidos e que estas comunidades afastam de si com desprezo); 
recusa de servir nos tribunais e de recorrer pessoalmente a eles; recusa 
do servi90 militar; recusa da utiliza9ao interna do dinheiro; e, pelo 
menos para algumas, recusa da cultura e da instru9ao da sociedade 
global pela proibi9ao de freqüencia as escotas. t!ste quadro, que Henri 
DESROCHE analisou detalhadamente para os Shakers, se reproduziu mais 
ou menos para todas as comunidades messianico-milenaristas. <32> 

Os adeptos de tais seitas viam-se como um "povo eleito" dentro 
da sociedade americana. Sua missáo era evangelizar para subverter a 
ordem existente, e o ponto de partida - que era também a prefigu
ra9áo do paraíso futuro, - era a constitui9ao de comunidades no estilo 
que acreditavam ser o da lgreja Primitiva, principalmente quanto a 
igualdade total dos membros, que se exprimía no comunismo; quanto 
a predominancia da revela9ao divina sobre qualquer outro critério de 
indica9ao de líderes; quanto ao estilo de vida virtuosa e frugal; e 
quanto a ado9áo da agricultura e artesanato como únicos trabalhos 
dignos dos santos. O Reino Celeste que inauguravam na terra era um 
socialismo agrário racionalmente realizado, por isso, diz DESROCHE, 
"este neocristianismo constitui um longínquo pré-socialismo". (33) 

Acha, pois, Henri DESROCHE que elas foram ao mesmo tempo 
mais um elo na cadeia de movimentos que, desde a ldade Média, 
vinham procurando realizar o Milenio segundo o modelo da lgreja 
Primitiva; e também precursoras do socialismo, pelas práticas comu
nistas que desenvolveram. Tocam-se, por um instante pelo menos, o 
ciclo dos movimentos messianicos-milenaristas com o ciclo dos movi
mentos socialistas, nas comunidades religiosas do século XIX. 

No entanto, existe a nosso ver algo que invalida esta jun9ao: o 
repúdio ao mundo industrial que manifestaram, e que significa apego 
a formas de vida que nao mais es tao de acordo com sua época ao 
passo que os movimentos socialistas procuram remédios para os males 
sociais dentro de sua época. O parentesco com os movimentos medie
vais é que nos parece total: a cren9a de que constituem um "povo 
eleito", destinado a salvar o mundo em perdi9ao, coloca-os na mesma 
linha daqueles, quanto a fun9ao que desempenham (pois quanto a 
forma e composi9áo interna, a semelhan9a como já vimos é flagrante) : 
compensa9ao para a posi9ao social desfavorecida de elementos que o 
rápido desenvolvimento industrial entáo em processo desajustava; defi
ni~ao e lugar social para camadas deixadas sem apoio pela transfor-

(32) DESROCHE, 1957, págs. 70-85; 1955, ver especialmente pág. 285. 
(33) DBSROCHE, 1955, pág. 290. 
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ma9ao social. E ainda como os movimentos medievais, é no passado 
- na imagem ideal de urna lgreja Primitiva - que vao buscar o 
modelo para o celeste reino terrestre que inauguram, afirmando assim 
que estavam ainda num universo em que a Tradi~ao permanece urna 
das f ontes de valor e de autoridade. 

* 

A comunidade que Davi Lazzaretti formou, por volta de 1870, 
tinha grandes pontos de contacto com as comunidades religiosas ame
ricanas. Era na extremidade meridional da Toscana, na zona chamada 
Monte Amiata, pobre, habitada por pequenos agricultores e pastores, 
grandemente isolada devido a falta d~ caminhos, e em c~ja falda se 
Iocalizavam alguns burgos como Arc1dosso, Castel del Piano, Santa 
Fiora, etc. (84) Regiao de pequenos proprietários camponeses, vivendo 
praticamente de agricultura de subsistencia, sendo raros aqueles que 
nao possuíssem um peda90 de terra; algum artesanato, mas nenhuma 
indústria; e a vida ali, se nao era bela, também nao era desespera
dora. (S5) O analfabetismo era de regra tanto nos burgos quanto na 
zona rural. As rela9oes sociais eram pautadas por padroes inteiramente 
tradicionais (36) sendo básicas as rela9oes familiares e as rela9óes vici-' . . 
nais. E as cren9as religiosas dado o primarismo dos sacerdotes, ong1-
nários do próprio meio rural, modelavam-se por 1antigos mitos e 
lendas. (37> 

Politicamente, a época era conturbada pelas tentativas de reuni
fica9ao italiana. Económicamente, más colheitas e crise industrial mar
cavam o país; zonas como a de Monte Amiata, que permaneciam fora 

(34) Jean SÉGuY, 1958, pág. 72. 
(36) Segundo HoBSBAWM, eram muito raros ali os camponeses intei

ramente desprovidos de terras. HOBSBAWM, 1959, págs. 66-68; BARZELOTII, 
1910, pág. 89. 

(36) Eugenio LAZZARESCHI publicou em 1945 um livro sobre O ~es
sias de Monte Amiata, e nele comenta que até aqueta data permanec1am 
identicas as atividades economicas, ainda muito próximas da simples eco
nomía de subsistencia. A única diferen~a que se notava era a maior faci
lidade das comunica~oes pela existencia de estradas, e a erradica~ao do 
analfabetismo. E. LAZZARESCHI, 1945, págs. 22-23. Ver também BARZELOTII, 
1910, págs. 94-95. 

(37) Penitentes e eremitas ainda abundavam na Itália. Em menino, 
Davi Lazzaretti conhecera Baldassari Audibert, frances tido por santo, a 
cujo respeito corriam lendas as mais variadas, homem misterioso que era 
venerado pelo povo que se lhe reunía em torno para beijar-lhe as maos, 
para pedir-lhe relíquias; percorrera a Itália tod~ em l?ere~rina~óes. M~is 
tarde, perto de Roma, Davi conheceu outro eremita, fre1 M1cus, um ?-~t:mao 
que se tornou seu adepto e o acompanhou para Monte Amiata, onde con
tinüou sua vida·de eremita. LAZZARBscm, 1945, pág. 31; BARZELOTII, 1910, 
pág. 163. 
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do raio de urna economía capitalista liberal, sofriam a primeira pene
tra9ao dela por meio de impostos e taxas, de constru~óes de estradas, 
- novidades que nada mais faziam de que desequilibrar o nível de 
vida campones. (38 > 

A biografia de Davi Lazzaretti é semelhante a de muitos outros 
messias - o blasfemador que se converte, as visóes indicando missao 
sagrada a cumprir, os percal9os que encontra no caminho. Em maté
ria de iostru9ao, estava acima dos conterraneos, pois era alfabetizado 
e apaixonado por leitura de vidas de santos e romances de cavalaria. 
A inquieta9ao natural levara-o a servir no exército piemontes e dessa 
aventura ficou-lhe urna idéia de República que se misturou as cren~as 
religiosas: a nova era que anunciava é a da República de Deus. De 
1868 em diante, casado e com filhos, passou a se dedicar inteiramente 
a religiao; e, como nao abandona a família, toma posi9ao contra o 
celibato dos padres. Depois de várias peripécias, inclusive tres anos 
de vida de eremita, regressa a Monte Amiata, onde funda várias comu
nidades religiosas. (39) 

A primeira foi de penitentes no áspero Monte Labro, onde os 
fiéis passavam os dias em trabalhos agrícolas que lhes fornecessem o 
suficiente para o parco sustento; entregavam-se a ora~áo muito fre
qüentes e levavam a vida como imaginavam ser as ordens religiosas 
dos antigos tempos do cristianismo. Perto de cem eremitas ali se reu
niram, em sua maioria pequenos proprietários e trabalhadores do 
campo, que entregavam seus bens a comunidade e dela recebiam o 
necessário para sua subsistencia. (40) 

Em seguida, fundou em 1870 a Santa Liga ou Fraternidade Crista, 
espécie de cooperativa de consumo santificada, de sociedade de bene
ficencia e de socorro mútuo que devia também amparar viúvas e 
órfaos. Os membros, - em geral romeiros que vinham constantemente 
ao Monte Labro fazer retiros e ouvir a prática dos eremitas-peniten
tes, - pagavam reduzida mensalidade a Liga que, com o produto, 
adquiría mantimentos por atacado; revendía-os em seguida a eles pelo 
pre90 de custo. (41) 

A terceira organiza9ao foi a Sociedade das Famílias Cristas. Tra
tava-se de um grupo de famílias que punha em comum seus bens: 

<38> A constru9áo de estradas em Monte Amiata se inicia justamente 
em 1868, ano em que Davi obedece ao chamado divino; eram pagas pelas 
contribui~oes dos habitantes da zona. Quanto aos impostos, em Arcidosso, 
por exemplo, passaram a ser tres vezes mais elevados do que os antigos. 
Ver HOBSBAWM, 1959, pág. 67. 

(39> LAZZARESCIU, 1945, págs. 35-36; BARZELOTII, 1910, págs. 185-191. 
<40> Eram trinta e tres eremitas e setenta e dois penitentes. LAZZA

iu;scm, 1945, págs. 79-84; BARZELOTII, 1910, págs. 130, 172-173; Jean 
SEGUY, 1958, pág. 82. 

<•1> Jean SÉGUY, 1958, pág. 82; LAZZARESCHI, 1945, págs. 112-115; 
119, 157-159; BARZELOTTI, 1910, págs. 168-170, 182. 



102 O MESSIANISMO NO MUNDO 

terrenos, gado, instrumentos agrícolas e artesanais, desenvolvendo cole
tivamente as atividades agrárias e as artesanais complementares. O 
objetivo era a melhoria da agricultura, através do máximo de rendi
mento, coro o fito de elevar o nível de vida dos componentes do grupo. 
Um presidente e uro conselho de doze anciaos dirigiam a comunidade, 
eleitos pelos participantes; o regime era de inteira dependencia ero 
rela9ao aos chef es, nada podendo ser empreendido sem o seu consen
timento. Obrigados a constantes práticas religiosas, comungavam coro 
freqüencia, conservando pureza de pensamentos e de a9óes. Achava 
Davi que o incremento da fé e a solidariedade no trabalho restaura
riam un1 sentimento de fraternidade que se perdía. < 42) 

De 1876 ero <liante, a linguagem de Davi Lazzaretti nas prédicas 
e nos escritos vai-se tornando mais afirmativa e mais amea~adora 
contra os padres e os maus. Preocupado a princípio unicamente com 
a revivescencia da fé católica e a instala9ao das comunidades, envere
dava agora cada vez mais para urna interpreta9ao inteiramente sua 
da religiao, acrescida de urna série de fantasías ero que se sente forte
mente a influencia do mito do Imperador dos últimos Dias. Acaba 
por se considerar o verdadeiro messias e rei que as predi9óes medie
vais designavam como devendo inaugurar o Reino da Justi~a e do 
Espírito Santo, terceira e última Idade do Mundo, ero que seriara 
reformadas todas as leis civis e eclesiásticas. Como prova de sua inves
tidura, recebera o dom de prof ecia, juntamente coro o dom da sabe
doria luminosa para reformar as leis, promover o progresso da ciencia, 
do comércio e das artes. c4s> 

Na República de Deus, os fiéis confessariam e comungariam 
segundo novos ritos e desde já adotavam uro novo Credo; existiría o 
matrimonio dos padres; quedaría anulada a distin~ao entre "meu" e 
"teu" pela distribui~ao eqüitativa de todos os bens; e ninguém pagaria 
mais impostas ... <44 > Várias catástrofes anunciariam a ldade Final, 
entre as quais a própria morte do messias. <45) 

< 42) Mais de oitenta famílias participaram desta empresa, distribuídas 
em duas comunidades, a do Monte Labro e a de Santo Angelo. LAZZA
RESCHI, 1945, págs. 83-93, 138; BARZELOTTI, 1910, págs. 91, 170; 173-174; 
Jean SÉGUY, 1958, pág. 82. 

(43) l:, entao que Davi afirma abertamente sua ascendencia real e 
sua missao divina, tendo sagrado frei lmperiuzzi o primeiro sacerdote da 
Era do Espírito Santo. LAZZARESCHI, 1945, págs. 173-174; BARZELOTTI, 1910, 
págs. 101, 108-109, 202-203, 218-226. 

(44) LAZZARESCHI, 1945, págs. 98-99; BARZELOTTI, 1910, págs. 101, 
174-175, 238, 244; HOBSBAWM, 1959, pág. 67. Diz HOBSBAWM que a luta 
por urna parte maior da colheita por parte dos meeiros ainda boje co~
titui a reivindica9ao económica dominante na Itálía central rural, constl
tuindo a raza o mais f orte para a regiao aderir ao comunismo, apesar da 
ausencia de latifúndios e de indústria (HOBSBAWM, 1959, pág. 68). 

(45) Na República de Deus, os homens adorariam urna só divindade, 
teriam urna só religiao e viveriam em sete cidades santas, a principal delas 
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A prega9ao encontrava ambiente inteiramente favorável, tanto 
mais que desde 1875 tinha piorado a vida dos habitantes da zona; 
colheitas m ás, queda de pre~os e de salários, dificultavam dia a dia 
a existencia. Politicamente, as mortes de Pio IX ( 46) e de Vitório 
Emanuel davam lugar a urna série de dificuldades. Tudo parecia indi
car a verdade das profecias de Lazzaretti sobre as catástrofes que 
anunciavam a Terceira Idade do Mundo. (47) 

Em 1878, a seita parece ter atingido seu ponto máxin10 de sucesso. 
Compunha-se de u'a massa de camponeses pequenos proprietários, 
meeiros, artesáos; poucos camponeses abastados ou proprietários de 
maior envergadura económica, como também poucos realmente pobres. 
Provinham ero maioria da parte montanhosa e mais isolada da regiáo, 
sendo em n1uito menor número os habitantes dos burgos. (48) Lou
vando-se das prega9óes de Davi, recusavam-se a pagar os impostos; 
aqueles que eram meeiros, falavam abertamente ero nao dividir mais 
coro os proprietários das terras o produto das colheitas; as igrejas 
locais permaneciam vazias, só a de Monte Amiata, onde oficiava uro 
sacerdote sagrado por Davi, regurgitava de gente. (49) 

A lgreja, que a princípio aceitara e até lhe favorecera as pré
dicas, pois elas produziam urna renova9áo do fervor religioso, (50) 

sobre o Monte Labro, onde as comunidades de Davi já estavam a cons
truí-la. Ver LAZZARESCHI, 1945, pág. 172 em diante; BARZELOITI, 1910, 
págs. 101 , 108-109, 202-203, 218-226; HOBSBAWM, 1959 págs. 68-70. 

< 46) O profeta aproveita a morte do Papa para proclamar que dora
vante era ele a suprema autoridade da Igreja Católica. BARZELOTTI, 1910, 
págs. 236-237. 

(47) HoBSBAWM, 1959, pág. 70. 
C48) BARZELOTTI fala de "pobres e ricos, camponeses, burgueses e 

senhores", mas reconhece que o grosso dos adeptos foi formado pelos cam
poneses pequenos proprietários e meeiros que habitavam as montanhas da 
regiao. BARZELOTTI, 1910, págs. 91, 215. Interessante notar que Davi 
LAZZARETTI fez adeptos também estrangeiros, que ora vem hospedar-se em 
seu eremitério, ora ele visita no exterior, demorando-se em viagens pela 
Fran9a e pela Inglaterra. 

(49) BARZELOTTI, 1910, págs. 256-257. 
(50) Se reacendeu o fervor religioso popular (LAZZARESCHI, 1945, 

págs. 65-66; BARZELOTTI, 191 O, págs. 92, 183), também atraiu para a seita 
vários padres que se tornaram seus adeptos: frei Ignácio Micus, freí Pol
verini, frei Filippo Imperiuzze di Gradoli, etc. (LAZZARESCHI, 1945, págs, 
102-103, 112-115, 119, 157-159; BARZELOTTI, 1910, págs. 168-170, 182). 
Que os padres lhe pedem auxílio verifica-se em várias ocasióes. Certa vez. 
roga.m-lhe que pe9a aos adeptos a ajuda na constru9ao de urna igreja. 
J?av1 desperta tamanho entusiasmo, com sua prega9ao, que os campos sao 
literalmente abandonados em favor da constru9ao. Determina-se entao que 
cada grupo de habitantes consagre um dia por semana a essa tarefa, a fim 
de nao desorganizar os trabalhos agrícolas. Em seus dias especiais, acor
~em em procissao os grupos locais, trazendo os instrumentos necessários e 
1magens religiosas, cantando pelo caminho ladainhas a Virgem (LAZZARESCHI, 
1945. págs. 65-66; BARZELOTTI, 1910, págs. 92, 183). 
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contribuindo para encher de fiéis as igrejas, manifesta-se em seguida 
contra ele, condenando-o o Santo Oficio em 1878. O messias nao se 
curva, antes proclama que, embora julgado e condenado pela Cúria 
Romana, era o Ungido do Senhor, verdadeira e viva encarna~áo de 
Cristo que pela segunda vez vinha ao mundo como Filho do Homero, 
para trazer a reden~ao de todo o genero humano, devendo reunir a 
todos num só culto e numa só leí, conforme a promessa divina. <51> 

As autoridades civis já se preocupavam com ele havia mais tempo, 
pois o espírito com que eram desenvolvidas as suas comunidades mos
travam claramente a inten~áo de criar um Estado dentro do Estado. 
Fora preso primeiramente em 1871, depois em 1873. <52> Após urna 
acalmia, que corresponde também a longa permanencia sua no exte
rior, as prega~óes de novo despertam a inquieta~áo dos proprietários 
mais abastados, que viam com desagrado propalar-se a idéia de que, 
tudo sendo de todos, os meeiros nao deviam mais entregar-lhes parte 
das colheitas. As autoridades civis, por sua vez, acusam-no de impe
dir o pagamento dos impostos e de pregar idéias republicanas (a 
Itália era entáo monarquía), isto é, de recusar as leis e o regime 
existentes. (53) Na medida em que Davi Lazzaretti procura segre
gar-se e segregar os adeptos da sociedade global, esta por sua vez 
também o repudia e persegue. 

A 18 de agosto, depois de ter profetizado acontecimentos extraor
dinários para aqueles días, fazendo acorrer ao Monte Labro cerca de 
tres mil pessoas, ( 54 ) resolveu o profeta efetuar marcha até Arcidosso, 
para ali implantar a República de Deus. Esperavam-no os carabinieri 
adrede prevenidos e, depois de curta luta, foi morto o messias com 
alguns discípulos, sendo outros presos. Mas como ele previra sua 
própria morte, a cren~a mais se firmou no animo dos adeptos restantes. 

Vinte e quatro anos depois, Davi Lazzaretti ainda tinha discí
pulos en1 número apreciável, formando urna seita que se denominava 
"Giurisdavidici". Formavam pequena igreja com seus ritos, reunióes, 
símbolos, proselitismo, etc. Afirmavam-se católicos fiéis, mas inimigos 
da hierarquía eclesiástica, a qual acusavam de mundanidade e de viver 
de acórdo com preceitos profanos, em lugar de viver segundo os pre
ceitos da Igreja. Mantinham-se af astados de qualquer credo político, 
embora reconhecendo certa semelhan~a entre suas práticas económi
cas e as comunistas - reconhecimento aliás recíproco. (55) Sua vida 

(51) BARZELOTTI, 1910, págs. 174-175, 244. 
(52) BARZELOTII, 1910, págs. 172-173. 
(153) HoBSBAWM, 1959, pág. 66. 
(M) Era pelo Ferragosto, a popularíssima festa da Assun~ao na Itá

lia, o que contribuiu também para aumentar o extraordinário acúmulo de 
fiéis. BARZELOTII, 1910, págs. 259-260. 

(155) HOBSBAWM, 1959, págs. 70-71. 
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privada era patriarcal, devota e altamente moral, sendo que o mais 
velho do grupo detinha as atribui~óes de sacerdote. <56) Sabe-se que o 
último representante se extinguiu em 1943. (57) 

IV 

ESTUDO COMPARATIVO DOS MOVIMENTOS 
MESSIÁNICOS NA CIVILIZAC.AO OCIDENTAL 

1 

Max WEBER, quando tratou dos movimentos messianicos, partiu 
da situa9áo da antiga Israel, que lhe forneceu os dados para urna pri
meira interpreta~ao sociológica do fenómeno. Mostrou que, quanto 
mais privado o povo judeu da autonomía política, mais fortemente se 
desenvolveram as esperan~~s da vinda de um reino messianico para 
converter a posi9ao de dependencia política em posi9áo de dominador 
do mundo, pois fora "chamado e escolhido por Deus nao para urna 
posi9ao de pária e sim para urna posi~áo de prestígio". No seu afa 
de restaura9ao, organiza-se um novo grupo cuja base é religiosa: "o 
caráter sagrado da nova revela9ao ergue-se contra o sagrado da tra
di~ao" para afirmar a legitimidade das reivindica9oes. Portanto, 
somente um líder religioso poderia tomar a dire~áo das atividades do 
povo, em seus esf or~os de liberta9ao. E tu do isto, segundo Max 
WEBER, é característico de urna religiao de pavo pária. < 1 > 

Reconheceu, porém, o mesmo autor que urna religiáo deste tipo 
pode originar-se também de situa~ao social diferente. Nas sociedades 
em que urna ou várias camadas se encontram em situa9ao desvanta
josa, os mesmos caracteres podem ocorrer, e a rea9ao tem des ta vez 
por objeto elevar a posi~áo culminante a camada ou camadas párias, 
isto é, negativamente privilegiadas. 

Camadas sociais párias ou povo pária, sua posi~áo é a mesma: 
trata-se de grupos humanos relegados a um segundo plano social. (2) 

(56) BARZELOTII, 1910, págs. 339-342. 
(57) Jean SÉGUY, 1958, pág. 75; LAZZARESClil, 1945, págs. 305-317; 

BARZELOTII, 1910, págs. 268-339; HOBSBAWM, 1959, págs. 70-71. 
(l) Max WEBER, 1944, págs. 166-171, pág. 259 vol. n. 
<2> Max WEBER ve da seguinte maneira o aparecimento de movimen

tos messianicos: "Toda necessidade de salva~áo é expressáo de urna indi· 
g2ncia, e por isso a opressáo económica ou social é uma fonte eficaz de 
seu nascimento, embora de nenhum modo exclusiva." O nascimento de 
religióes de salva9áo em camadas privilegiadas é causado por urna indi
gencia interior dos indivíduos, e nao pela indigencia resultante de posi~óes 
sociais inferiores. Os intelectuais, por exemplo, pouco satisfeitos com a 
ordena~ao do mundo que consideram irracional, e como nenhuma ordem 
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A diferen9a está na qualidade da quilo de que o grupo é privado: a 
ca~ada pária é social ou economicamente sem privilégios; o povo 
pána perdeu seus privilégios políticos. O sentimento de dignidade 
f~rida ou de posi9ao social negativamente valorizada é, porém, iden
hco e, por isso, o mecanismo de compensa9ao também será igual: 
o grupo alimenta cren9as de que missao especial está a ele destinada 
pela divindade, e "aquilo que nao podem ser é compensado pela digni
dade daquilo que serao um dia, ou que estao chamados (voca9ao) a 
ser numa vida ulterior, neste mundo ou no outro, ou (e quase sem
pre também) , mediante o que significam, ou lucram, aos olhos da 
Providencia". (3) Deste ponto de vista nao há que distinguir entre 
povo pária e can1ada pária, que ambos dao lugar a forma9ao de gru
pos ativos, procurando reordenar o mundo, a fim de reton1arem o 
lugar que lhes pertence de direito. <4 > Por isso o autor, mostrando as 
diferen9as da situa9ao de origem, nao vai mais além, e reúne as duas 
espécies de movin1ento nun1a mesma categoria. 

Ora, foram essas duas as espécies de movimentos que encontra
mos na Idade Média, e segundo as quais fizemos urna primeira divi
sao; o movimento é de povo pária, no caso da na9ao que perdeu a 
Iiberdade política; e de camada pária quando ocupa o ponto m ais baixo 
da escala social e se levanta contra as camadas dominantes. O objetivo 
básico de reordenar o mundo, igual pará ambas, nao constituí no entan
to sua semelhan9a única. Tanto o ritmo de desenvolvimento quanto o 
esquema geral seguido é sempre o mesmo, mostrando novo parentesco 
entre etas. 

o ritmo é cíclico; a forma9ao da legenda messianica segue-se o 
tempo de espera; o aparecimento do messias dinamiza a legenda, que 
dá lugar ªº movimento, isto é, a forma9ao de um grupo para a intro
du9ao do Paraíso na terra; e, quando o movimento termina, recome-
9a o tempo de espera, que poderá ser ou nao vivificado por novo 
aparecimento. 

O esquema do movimento é também semelhante. Um eremita, 
um peregrino, um visionário, cujas qualidades extraordinárias sao ates
tadas pela realiza9ao de milagres, pela renúncia ao mundo e seus bens, 
por sacrificios de toda a ordem, poe-se a pregar de aldeia em aldeia 
nova form a de vida. Congrega gente em torno de si e, depois de certo 
tempo de peregrina9ao, localiza-se numa cidade ou vita, que proclama 

11?-es pare~e a~equ~da ~ realidade contraditória, geram um tipo de religio
s1dade CUJO fito e fugir do mundo e cujo caráter é, portanto, apolítico. 
Po~ .outro lado! a !'eligiosidade .das camadas privilegiadas visa sempre a 
leg1t1mar sua s1tua9ao e seu estilo de vida. As camadas desprivilegiadas, 
por sua vez, querem transformar o mundo para chegar a urna posi9ao de 
prestígio, e nao fogem, pois, dele (Max WEBER 1944 págs. 165 179 
vol. II) . ' ' ' ' 

(3 ) Max WEBER, 1944, págs. 164-165, vol. II. 
<4> Max WEBER, 1944, pág. 179, vol. II; 1946, págs. 267-301 ; 1960, 

n.0 9, pág. 13. 
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ser a capital de seu reino (no caso dos movimentos políticos) , ou a 
Nova Jerusalém (no caso dos movimentos sociais) , da qual é no 
mesmo tempo o rei ou autoridade civil suprema, e o pontífice_, ou 
autoridade religiosa máxima. Junto ao líder, um grupo organizado 
de discípulos ou de apóstolos, algumas vezes em número ritual de. do::e, 
serve de intermediário entre ele e os simples fiéis. E é por determ1nac;ao 
do messias que os adeptos se elevam ou nao a tal posic;ao. <5

> 

A razao pela qual movimentos políticos ou sociais se apresentam 
como religiosos é também a mesma nos dois casos. Estava-se num 
mundo em que nao havia ainda urna diferenciac;ao nítida dos setores 
culturais. A instruc;ao, por exemplo, monopolizada pelo clero, era de 
base essencialmente religiosa. Política e jurisprudencia consideradas 
ramos da teologia, "os dogmas da lgreja eram ao mesmo tempo axiomas 
políticos, pois, como passagens da Bíblia, tinham for9a de lei em todas 
as cortes de justi9a". Em tal universo, a ordem social se confundia 
com a ordem divina, e "todos os ataques pronunciados em geral con
tra o feudalismo eram considerados antes de tudo ataques contra a 
Igreja"; reclprocamente, quaisquer doutrinas revolucionárias, fossem 
sociais ou políticas, constituíam heresias teológicas. Assim, "para 
poder tocar nas condi96es sociais existentes, era necessário desfazer
lhes a auréola de santidade". <6 > Os movimentos, entao, promoves
sem a reforma religiosa, a reforma social ou a reforma po1ítica, apre
sentavam-se sempre como novas revela~oes divinas desvendadas por 
''iluminados" ou por "santos". E estes indivíduos de caráter forc;osa
mente sagrado se apoderavam também de toda a direc;ao da vida 
profana. . . 

A inspirac;ao que recebiam estava marcada pela mesma m1tologia, 
que entao dominava por toda a parte na Europa. A opressao sofrida 
pelos cristaos nos primeiros tempos da fé desenvolvera a crenc;a de 

(5) As legendas messianicas apresentam o mesmo conjunto de subli
deres: os heróis como Carlos Magno ou Frederico Barba-Roxa regressarao 
acompanhados por doze cavaleiros ou por um exército celeste, a cuja frente 
derrotarao os ímpios. O número doze é reminiscencia dos apóstolos (Pau] 
ALPHANDÉRY, 1898-1914, págs. 12-20). As seitas que buscam o aperfei· 
<;oamento individual como os Cátaros e os Valdenses, - nao possuem 
estes sublíderes. Paul ALPHANDÉRY chama-as de pacifistas, porque nao 
pretendem nenhuma conquista terrestre. Os sublíderes sao, pois, peculiares 
as seitas que chamou de guerreiras, isto é, empenhadas ativamente em 
transformar a ordem do mundo (Paul ALPHANDÉRY, 1898-1914, pág. 25; 
Id., 1905, págs. 186-187) . 

(6) Ver ENGELS, 1936, págs. 204-205. -este autor afirma que a oposi-
9ao revolucionária contra o feudalismo "se apresenta, de acordo com as 
circunstancias do tempo, sob as formas de misticismo de heresia declarada, 
de insurrei9ao armada". Também, conforme o momento, constituí ora 
movimentos religiosos conservadores (como a rea9ao dos pastores patriar
cais dos Alpes contra a difusao do feudalismo), ora movimentos religiosos 
revolucionários (como a rea9ao das cidades nascentes contra o feudalismo)· 
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que Cristo "logo retornaria em poder e majestade, e também que, 
quando retornasse, restabeleceria um reino messianico sobre a terra", 
no qual seriam reparadas as injusti9as e aniquilados os inimigos. (7) 

A imagem do Reino, formulada em termos muito materiais e terre
nos, pouco tinha de puramente espiritual. A cren9a resultava, pois, 
do interesse racional de urna compensa9ao essencialmente profana, 
inaterial e moral, contraposta ao sofrimento experimentado. (8 ) Casa
va-se bem esta idéia de compensa9áo com a no9ao de que freqüen
temente Deus intervinba nos negócios do mundo para endireitá-los. 
Aliás, a no9áo de compensa\:ªº era básica e integrante nos dois tipos 
de movimentos que definimos: seja a perda da liberdade, seja a rele
ga9ao para lugar ínfimo, tratava-se de sofrimentos que eram a contra
partida do lugar resplandecente que o grupo ocuparía neste mundo. (9) 

No9ao de retorno iminente de Cristo, no9ao de que o retorno 
trará a compensa9áo para os oprimidos, uniam-se a urna imagem que 
entao se desenvolvia, a de Cristo guerreiro que viria especialmente 
para dar combate ao Mal e reparar as injusti\:aS sociais. Ora entre
la\:ada a esta imagem e qualificando-a, ora destacada e formando em 
rela\:áo ao Cristo guerreiro urna espécie de pré-messias, (lO) desenvol
vera-se tarnbém a lenda do Irnperador dos últimos Dias, a partir dos 
anos 350. 

O Imperador dos últimos Dias, (ll) seja ele Cristo ou outra figu
ra, governará em pleno triunfo total do cristianisn10, tendo derrotado 
pagáos e gentíos, convertido os judeus e vencido as hostes de Gog e 

(7) Norman CoHN, 1957, págs. 6-8. 
(8 ) Nos primeiros tempos do cristianismo, "um messias que sofria 

e morria, um reino que era puramente espiritual, - tais idéias que mais 
tarde iam ser encaradas como a verdadeira essencia da doutrina crista 
estavam longe de ser aceitas por todos" (Norman CoHN, 1957, págs. 6-8). 
A rejei~ao da vinda do paraíso terrestre data do 111 século, quando o teó
logo Orígenes "come!;a a apresentar o Reino como um acontecimento que 
nao teria lugar no tempo e no esp~o, mas apenas nas almas dos crentes. 
Orígenes substituí urna escatología coletiva e milenarista por urna escatolo
·gia da alma individual". No entanto, estas idéias que passaram a predo
minar na teología crista, nao desbancaram junto ao povo as no!;óes prove
nientes do Apocalipse, nem a imagem do Cristo guerreiro (Norman CoHN, 
1957, págs. 13-14). 

(9) Max WEBER refere que judaísmo e cristianismo tero, ao lado de 
correntes ascéticas, outras correntes cujo interesse principal sao os bens 
materiais; ambas também encerraro o caráter de do ut des, principalmente 
o judaísmo: "as virtudes ordenadas por Deus sao praticadas devido a espe
ran!;a de retribui~ao" (Max WEBER, 1944, pág. 169, vol. II; ver também 
1960, n.o 9, pág. 16). 

(10) O termo é de ALPHANDÉRY: antes do roessias, vero geralmente 
um pré-messias que o anuncia, e esse é o papel do lmperador dos últimos 
Días em rela~ao a Cristo. 

(11) A lenda do Iroperador dos últimos Dias corresponde a angústia 
social que se seguiu a divisao do Império de Bizáncio entregue aos dois 
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Magog; durante seu governo reinará a abundancia. Irá a Jerusalém 
e, depondo coroa e manto no . G?lgota, entreg~rá a Deus o Reino 
Cristáo. Eis que surge o Anticristo, que se instala no templo de 
J erusalém, enganando a muitos com seus milagres, perseguindo os que 
nao consegue iludir. Cristo descerá entao com o Arcanjo Miguel e, 
destruindo o Anticristo, inaugurará o Juízo Final, que abre no mundo 
a era do Paraíso Terrestre. A lgreja repudiou estas lendas e outras 
mais, que no entanto "permaneceram no submundo obscuro da reli
giáo popular. <12> 

Elas coloriram, porém, todo o desenvolvimento sócio-político me
dieval. "Para o povo da ldade Média, o drama estupendo dos últi
mos Días nao era fantasia arquitetada para um futuro remoto e inde
finido, mas prof ecia infalível e que se julgava em vias de realiza9ao a 
qualquer momento''. Monarcas e baroes que se destacavam - Carlos 
Magno, Frederico Barba-Roxa, Balduíno de Flandres, D. Sebastiao de 
Portugal - transf ormavam-se depois de mor tos ou desaparecidos em 
reencarna9óes do Imperador dos últimos Días, dando lugar a ansiosas 
esperas messiéinicas, consideradas por Paul ALPHANDÉRY como o tra90 
específico e característico da época medieval. 

Se do ponto de vista religioso, a época se distinguia pelas legen
das messianicas, do ponto de vista da estrutura social caracterizava
se, como vimos, pela importancia dos la9os de sangue: era constituí da 
por urna reuniáo de linhagens, isto é, de famílias extensas, que com
preendem, além dos filhos mais mo9os e descendencia, dos primos, dos 
parentes, os servos e os artesaos ligados a casa, mas estendendo-se por 
varias gera\:óes. 

Esta situa9áo estrutural foi geral na Europa, mas se formou mais 
lentamente nalgumas partes e mais rapidamente noutras; também 
adquiriu contornos mais firmes numas, e menos bem delineados nou
tras; finalmente, perdurou longamente nalgumas regióes e desapareceu 
logo noutras. O que concorre para explicar porque as cren9as a ela 
associadas, tendo sido também gerais, somente "em determinadas si
tua9óes sociais funcionaram como um mito social dinamico". <18> 

2 

Segundo vimos, duas situa9oes sociais diferentes deram lugar aos 
movimentos rnedievais: alguns se desenvolveram como fruto da deca
dencia de urna nacionalidade; outros se originaram da transforma9ao 
de urna sociedade estratificada segundo sistemas de parentesco, numa 

filhos de Constantino; esperava-se que um outro soberano bem-aventurado 
restabelecesse a ordem e a grandeza anteriores (Norman CoHN, 1957, págs. 
15-16). 

(12) Norman CoHN, 1957, pág. 14. 
(13) Norman CoHN, 1957, pág. 21. 
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sociedade em cuja estratifica9ao o fator economico come9ava a pesar 
de maneira significativa. Noutras palavras, estamos diante de movi
mentos de rea9ao de um grupo anteriormente autónomo que é levado 
a posi9ao de pollticamente dominado dentro de urna so~iedade. globa~; 
e da rea9ao de urna camada que, vendo-se relegada ao nivel social ma1s 
baixo, pretende modificar sua posi9ao. 

Nos dois casos, o resultado é aparentemente semelhante; ~orma
se um grupo de rea9ao internamente muito coeso, do qual o s1ste:na 
religioso ref or9a a solidariedade. Esta coesao interna é característica 
e se revigora por urna série de obriga9oes e proibi9oes. Menos inten
sas no grupo político, chegam ao máximo na seita, na qual váo dos 
preceitos morais até a regulamenta\:~O vestimentá~ia ~os adept~s, se~
pre diretamente ligadas ao f ortalec1mento da sohdanedad~, a1n~a. in
tensificada por práticas rituais especiais: pela endoga!111a reltg1os~, 
isto é, só é permitido o casamento com membros da se1ta; pela obn
ga~ao do segredo para com estranhos ao grupo, mesmo parentes - o 
que torna o dever comunitário mais importante e forte do que as 
obriga9óes impostas pelo parentesco. 

A compOSi\:aO dos dois grupos é, porém, totalmente diversa; ou, 
precisando melhor, a distribuí\:ªº social dos membros nao é a mesma 
num e noutro. O grupo que reage contra um domínio político nao 
apresenta, internamente, nenhuma altera\:ªº estrutural; seus membros 
provem de todas as camadas que, hierarquizadas, f ormam a confi
gura9ao da sociedade medieval, ligando o senhor a seus homens, um 
senhor mais poderoso a senhores menores, um suserano aos senhores 
e, finalmente, os suseranos ao rei, numa superposi9áo que vai do rei, 
ponto mais alto da hierarquía social, as famílias dos servos, passando 
pelos feudos. J á o grupo cuja rea9ao é de ordem social, reúne mem
bros provenientes táo-somente das camadas inferiores daquela hierar
quía, os quais se arremessam contra as camadas superiores, no afa de 
tomar-lhes o lugar. E esta diferen9a de composi9ao se reflete numa 
diferen~a de finalidade: enquanto o grupo messianico de rea\:ªº polí
tica tem por objetivo subtrair o poder de maos que julga ilegítimas, 
para outorgá-lo ao rei verdadeiro, definindo-se como urna rebeliao, <14> 

a camada em situa~áo de inferioridade é nltidamente subversiva, isto 
é, seu desígnio é derrubar a camada superior. 

A distin\:áo que Max WEBER efetuara entre movimentos causa
dos por situa~ao de povo pária e movimentos causados por situa~áo 
de camada pária nao pode entao ser abandonada, pois, embora o grupo 
nelas formado seja identico em seu esquema, é diferente na composi-

(14) Utilizamos a defini~ao de rebeliáo citada por A. J. F. KoBBBN 
em seu trabalho: "insurrei~ao contra a pessoa de urna dada autoridade 
com a inten~áo de depo-Ia e substituí-la por outra melhor", contrastando 
com revolu~ao em que o ataque nao é contra a pessoa, e sim contra as 
institui~óes (A. J. F. KoBBBN, 1960, pág. 157). 

-------
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9ao e no objetivo. É analisando mais detalhadamente a segunda divi
sáo que o autor deixou na sombra e englobou na primeira, que pode
re~os sem dúvida alcan9ar todo o seu significado e diferen9a. 

... 
3 

O movimento messianico surgiu, muitas vezes, na sociedade me
dieval, da oposi9ao de camadas, concomitante com urna transforma
cáo que se <lera na hierarquía social interna e que era ao mesmo 
tempo quantitativa e qualitativa. Quantitativa porque ao número 
anterior de camadas, que distinguia nobre, hurgues e plebeu, ficavam 
adicionadas outras subdivisóes em cada urna delas, complicando o 
quadro estrutural. Qualitativa porque parentesco e tradi9ao, apenas, 
nao serviam mais para designar aos indivíduos sua distribui9áo na 
hierarquia, diante do aparecimento do fator económico; este ganhava 
importancia cada vez maior, transformando hierarquia e padroes de 
comportamento, que, anteriormente surgidos do livre jogo entre os 
indivíduos dentro da família, come9avam a ser criados e impostos por 
camadas superiores dotadas de muito poder. 

Era, pois, urna sociedade em que dais sistemas diferentes de dis
tribui9ao dos indivíduos se chocavam; o pequeno nobre, pela sua famí
lia e pela tradi9ao, considerava-se pertencente a camada superior mas, 
na realidade, suas posses o colocavam abaixo do patriciado hurgues 
que se originara daqueles servos opulentos que tinham existido na 
forma medieval anterior. Pequenos nobres, pequena burguesia e 
plebe tendiam a ser nivelados numa mesma camada inferior, pela 
insignificancia de seus bens económicos. Gra9as ao luxo que o desen
volvimento do comércio permitía, o fosso existente entre as camadas 
inferiores e superiores aumentava; surgira um novo estilo de vida, o 
da elite poderosa, cuja suntuosidade contrastava com a rusticidade da 
plebe. 

Indivíduos provenientes das tres camadas, mas dos níveis infe
riores de cada urna, se dirigiam a formar as hostes messianicas sócio
religiosas e, conforme predominassem média e pequena burguesia, 
camponeses mais abastados, ou camponeses pobres e lumpenprole
tariat as reivindica9óes eram mais ou menos radicais. Sua decidida 
colora9ao de pobres contra ricos, que dominava até nos movimentos 
exclusivamente religiosos, de tal modo que o clero era sempre confun
dido com os ricos, (15) dava a todas as seitas, em maior ou menor 
grau, tinturas de comunismo, muito embora algumas desmentissem no 

(l5) Líderes unicamente religiosos e unicamente preocupados com o 
problema divino, também nessa época veicularam protestos contra a injus
ti~a social vigente, dada a dif erencia~áo social em processo que levava a 
miséria a muitos e a riqueza a alguns (ALPHANDÉRY, 1905, pág. 201, em 
nota; Id., pág. 202, em nota). 
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comportamento o ideal que apregoavam, adotando hierarquia interna, 
distin9óes e títulos honoríficos, a mesma magnificencia veementemente 
reprovada aos príncipes e aos prelados. 

A fun9ao deste movimento dizia respeito a estrutura interna da 
sociedade global, da qual promovía a subversao, -o que era plenamente 
alcan9ado pela organiza9ao e pelo significado do grupo messianico: 
adeptos do novo Cristo, passavam os desprivilegiados a constituir a 
verdadeira elite e, partilhando dos méritos extraordinários e milagrosos 
do líder, colocavam-se muito acima nao só da camada dominante, mas 
até dos mortais em geral, pois constituíam urna comunidade de santos. 
Para os indivíduos que nao encontravam mais lugar na hierarquía 
social, ou que o novo sistema de rela9óes básicas atirara para os níveis 
inferiores, o movimento outorgava nao somente um lugar no mundo, 
mas um lugar brilhante. As mulheres, por exemplo, alcan9avam mui
tas vezes, nestes grupos, urna posi9ao que nem a vida profana, e muito 
menos a hierarquía eclesiástica, lhes permitía ocupar. Desse modo, os 
últimos passavam realmente a ser os primeiros. E quando a Boa Nova 
se espalhasse pelo mundo todo, os adeptos do messias constituiriam a 
única e legítima classe dominante, universalmente reconhecida como 
tal. (16) 

A sacramenta9ao religiosa era imperativa porque urna estrutura 
social se substituíra a outra, num mundo em que se acreditava na sua 
origem divina; a religiao legitimava a transforma~ao trazida pelo grupo 
messianico e permitia-lhe separar-se da sociedade global ímpia. O rito 
religioso de constitui9ao, assim como as cerimónias que selavam o 
ingresso dos adeptos, solenemente afirmavam que se abandonava o 
mundo profano da sociedade global, para ingressar no reino sagrado 
da comunidade messianica. O rito transformava a comunidade leiga, 
em estado de impureza e impiedade, num grupo de devotos e eleitos 
do Senhor. O sacramento de entrada nao integrava apenas cada 
membro na comunhao dos fiéis, mas afirmava também que toda a 
comunidade se transformara, passando agora a viver de acórdo corn 
outras leis, diferentes das leis terrenas. (17) 

As leis terrenas eram, no passado, os padróes familiares e tradi
cionais justos e santos, que o presente substituíra por padróes contra
tuais e económicos. O movimento messianico rejeitava as rela9óes 
existentes e modernas, visando a restaurar as antigas institui9óes do 

. <16> • P~ic~logicamente, constituíam os rnovimentos compensa9ao para 
a vida d1m1nu1da e frustrada das classes inferiores. A cornpensa9ao se 
expressava materialmente pela vida faustosa que passavam a ter e que 
garantia também a vigencia de urna reviravolta social. (Norrnan CoHN, 
1957, págs. 36-37, 39, 190, 297-298). 

<17> Note-se a semelhan9a com os ritos de passagem dos primitivos. 
Trata-se sempre do abandono de urn estado (estado de infancia estado de . ' tmpureza, etc.). No caso em foco, abandona-se o estado pro/ ano para 
ingressar no estado sagrado. 

ESTUDO COMPARATIVO 113 

sistema de parentesco, sancionadas agora de maneira mais vigorosa 
por serem todo~ ~ indiví~uos filhos do novo Cristo e irmaos p_:Ia 
religiao. Constttu1a, por 1sso, urna defesa contra as novas rela9oes 
sociais que, além do n1ais, nao brotavam do interior das camadas atin
gidas, mas lhes eram in1postas pela camada dominante; era urna defesa 
do sistema de rela9óes sociais que entrara em decadencia, e ao mesmo 
tempo urna defesa das classes inferiores contra imposi9óes externas, 
resguardando o direito de criarem suas próprias institui9óes. 

Tal nao convinha a lgreja e ao Estado, que representavam as 
can1adas dominantes e que se opunham ao grupo messianico. .este 
era herege e rebelde; contra a lgreja, proclamava ser o único detentor 
da interpreta9ao santa e real da Bíblia; contra o Estado, afirmava ser 
governado pelo único monarca legítimo. Havia, pois, tendencia recí
proca de afastamento; lgreja e Estado pretendiam aniquilar o grupo 
messianico; o grupo messianico, perseguido, dava enfase a tudo quanto 
o distinguía de lgreja e do Estado, confundidos com a sociedade glo
bal, eliminando de seu interior tudo quanto os simbolizasse ou valo
rizasse. 

Embora impelido por um ideal que julgava ser inteiramente con
forme a tradi~áo, o grupo messianico todavia dera lugar a novas práti
cas e comportamentos nos pontos considerados críticos para a coesao 
interna do grupo: rela9óes entre os sexos, rela9óes económicas, rela~óes 
religiosas, que passaram a ser regidas por padróes que nao eram mais 
os vigentes na sociedade global, mas que, também, se tinham tornado 
diferentes dos anteriores. O comunismo que arvoraram, por exemplo, 
era um dos novos padróes, rea9ao contra o luxo das camadas privile
giadas, era no mesmo tempo expressáo da comunháo em que deviam 
viver os fiéis. Também as rela9óes entre os sexos constituíam novida
de tanto no que dizia respeito a sociedade global vigente, quanto as 
sociedades do passado. Finalmente, a ordem social subvertid~ que 
vigora va dentro da comunidade messianica dif erenciava esta da socie
dade global e da sociedade anterior dando-lhe aspecto de inteira 
novidade. 

No entanto, apregoava o messias que todos aqueles comporta· 
mentos nao eram novos, mas diretamente copiados dos tradicionais. 
O comunismo era adotado como cópia de rela9óes que teriam existido 
na Igreja Crista Primitiva; o mesmo se dava com as rela~óes entre os 
sexos. A cria9áo, a novidade, ficavam disfar~adas sob um aspecto 
de conformidade com modelos antigos, que permitía fosse aceita a so
lu9ao nova sem crises de consciencia. O tradicional que se afirmava 
copiar servia, pois, para garantir a bondade da nova cria9áo, demons
trando que as fontes máximas de valor continuavam religiao e tradi~ao. 
A novidade era mascarada por urna tentativa de conservar o 
passado. (18) 

(18) O mesmo apelo a justific~o tradicional encontrarnos nos rnovi
mentos indígenas; na promessa de restaura9ffo da tradicional vida tribal 
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O movimento messianico desta espécie é, pois, falsamente conser
vador. Dizemos falsamente porque conscientemente condena as novi· 
dades da sociedade global em transforma~ao, e, afirmando que visava 
a reconduzi-la a sua forma do passado, na verdade criava outras 
novidades que oferecia em substitui~ao as que condenava. O grupo 
messianico difería tanto da comunidade crista primitiva que dizia 
copiar, quanto da sociedade global moderna que repudiava. Por seu 
lado de novidade constituía, outrossim, um reconhecimento de que 
era impossível regressar ao passado, que o sistema social antigo nao 
era mais viável nas novas condi~oes sociais, e que algo devia tomar o 
lugar do antigo que nao se sustentava mais; afirmava, assim, a existen· 
cia da mudan~a social. 

Falsamente conservador, o movimento messianico é verdadeira
mente revolucionário, se definirmos revolu~ao como o ataque a ordem 
social existente com o fito de transformá-la. (19) Sua fun~ao, quanto 
a estrutura, era nitidamente subversiva: promovía urna reviravolta e 
guindava ao nível superior aquetes que ocupavam os níveis inferiores, 
invertendo a hierarquía social existente; e quanto a organiza~ao dos 
padroes era inovadora, pois compunha em bases novas os comporta
mentos sociais. <20> A qualidade revolucionária dos objetivos é disfar
~ada pela proclama~ao de que seguem um modelo que foram buscar 
no passado, <21> o que era for~oso, dadas as fontes de valor da 
sociedad e. 

A revolu~ao tinha ainda outro sentido. O ajustamento entre 
senhor e servo brotara espontaneamente no interior das famílias a que 
se tinha reduzido o mundo após a decadencia do Império Romano. (22>' 

feita pelo líder, e que a acultura9ao tornara impossível. Trata-se também 
de legitimar a vida nova que surgiu alegando que ela nao é mais do que 
a reorganiza9ao da antiga. Estamos, como se ve, sempre dentro de socie
dade em que a tradi9áo é um dos critérios básicos para a atribui9ao de 
valor. 

<19> Revolu9ao é "mudan9a que afeta de tal forma a estrutura social 
existente, que nao somente a camada dominante é apeada do poder mas 

Ad ' to as as camadas se desintegram para reintegrar-se de maneira diferente. 
Revolu9ao significa, portanto, reestrutura9a·o social e, ao mesmo tempo, 
mudan9a radical de valores culturais básicos" (E. WILLIAMS, 1950, pág. 
128; Id., 1961 pág. 213; ver também HOBSBAWM, 1959 págs. 10-11 e 
KoBBEN, 1960, págs. 156-157). ' 

(20) ENGELS já chamara a aten9ao, em seu estudo: as seitas heréti· 
cas podiam se~ ora conservadoras, ora progressistas, conforme a situa9ao 
em que aparec1am (ENGELS, 1936, págs. 204-205). 

(21) Assim, a revolu~ao era desencadeada em nome de velhos ideais 
e pretendia reinstalar urna antiga estrutura em desuso, sem o conseguir. 
A distin9ao, aqui, é entre doutrina que pode ser conservadora, como vemos 
e a9ao revolucionária, que é inov~dora. ' 

(22) Marc BLOCH, 1949, págs. 99-115. 
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A nova transforma~áo do sistema de rela9óes agora se fazia sentir por 
meio de imposi~oes por parte da camada dominante, as quais se expri
miam em alugueres, impostos e taxas cobrados das camadas inferiores, 
sem possibilidade de reclamar, nem de fugir ao pagamento. Ficava, 
pois, concretamente demonstrado que os novos padroes v&lorativos e 
de comportamento eram impostos a camada inferior pela superior. Os 
movimentos messianicos, pela resolu9ao de anular tudo isto, surgiam 
também como urna retomada de iniciativa por parte das camadas infe· 
riores; elas mesmas solucionavam os problemas colocados pela evolu-
9áo social e criavam seus padroes de comportamento para com essa 
novidade que era o fator riqueza. A inversáo da hierarquía social 
significava também urna certa retomada de independencia por parte 
das camadas inferiores; a independencia que anteriormente possuíam 
de recusar as condutas que nao consideravam sancionadas pela tradi-
9ao, reafirmando o propósito de só seguirem aquelas que realmente 
tivessem o selo do passado. 

Em síntese, o movimento messianico sócio-religioso é fruto da 
luta entre camadas numa sociedade estratificada que se apresenta em 
transi9áo, passando de urna estrutura regida pelo sistema de parentesco, 
para outra dominada pelo sistema económico, com a competente 
mudan~a de rela~oes sociais; reage, pois, contra um processo de mu
dan9a social. Sua fun~ao é subversiva, visa a inverter as posi~oes 
sociais das camadas; constituí um movimento revolucionário porque 
leva a modifica9áo toda a ordem social, tanto no aspecto estrutural 
quanto no organizatório. E, para tal, cria urna comunidade nova e 
diferente, num ímpeto inovador, que no entanto é justificado tradi
cional e religiosamente, o que lhe dá aspecto falsamente conservador. 

4 

Os movimentos político-religiosos que vimos ocorrer na Flandres, 
na Alemanha e em Portugal correspondem a situa9oes estruturais 
muito diferentes daquela que acabamos de descrever. Urna sociedade 
até en tao autárquica é incorporada por outra, formando com ela nova 
sociedade global; ou entáo urna sociedade global explode em segmentos 
que se tornam autárquicos. No primeiro caso, a incorpora9áo da 
Flandres . pela Fran~a, de Portugal pela Espanha; no segundo caso, a 
desagrega9áo do Sacro Império Romano Germanico. 

Em ambos, trata va-se de readquirir a autoridade política: perda 
que no primeiro resultara da anexa9ao de dois países s-ob um mesmo 
governo, e, no segundo, da fragmenta~áo da sociedade global em peque
nos J?rincipados. Sendo a fun9áo do movimento a mesma do ponto 
de vista mais . geral - reconquista da autoridade política, - é ela 
alcan9ad3: de maneira diversa conforme o caso: ora pela segrega9áo, 
ora pela 1ntegra9áo das partes. 
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Internamente estratificadas, aquetas sociedades apresentavam todas 
a mesma estrutura: rei, suseranos, senhores, burgueses, plebe. As 
camadas de urnas e outras estavam em inteira correspondencia de 
nível, de modo que um nobre de Flandres se sentia a vontade entre 
os nobres franceses e vice-versa. As ocorrencias políticas que anula
vam a autonomía nacional nao interferiam nestas divisóes estruturais, 
que nao sofriam altera9óes, e o sistema de parentesco permanecia 
básico. O movimento messianico também nao o alterava: nobres ou 
plebeus que aderissen1, conservavam as posi9óes por ele demarcadas. 
Esta continuidade estrutural é patente quando comparamos o movi
mento messianico político-religioso com o sócio-religioso; este distri
buí diferentemente indivíduos e grupos no espa90 social, inaugurando 
estrutura inteiramente nova, enquanto nada é modificado no primeiro. 

Pelo contrário, a fun9ao do movimento messianico político é justa
mente refor9ar os liames existentes e nao substituí-los por outros. 
Visa a dar maior coesáo ao grupo para fazer face a sociedade global 
ou as microsociedades consideradas inimigas. Revigora a solidariedade 
interna entre os indivíduos, mas também entre as camadas ao invés 
de opo-las; pois volta-se ora contra a sociedade global, ora contra as 
microsociedades fragmentárias, e nao contra outras camadas. 

Nao nos defrontamos, oeste caso, com um aspecto de cria9ao ou 
de novidade; a alega9áo de diferen9a e de qualidade nova do grupo 
(simbolizada pela passagem de profano a religioso) mascara a falta 
de modifica9ao havida, mas serve de base para justificar a segrega9ao 
ou a integra9ao propostas. Dir-se-á que é pelo menos necessária a 
forma9áo de mito inteiramente novo e especial para cada país construir 
o seu movimento. Cada grupo tero sua lenda própria e a galería de 
heróis messianicos é também urna galería de heróis nacionais: Balduí
no, Frederico Barba-Roxa, D. Sebasitáo. Mas os aspectos nacionais 
nao passam de novos avatares da mesma lenda básica tradicional, a do 
Imperador dos últimos Dias, e sob a diversidade aparente encontra
mos identidade fundamental. 

A forma9áo da lenda messianica em torno destas figuras heróicas 
adquire significado especial: indica o caráter nacionalista do movimen
to, seja ele de integra9ao, seja de segrega9ao. <23 > No seu esfor90 de 
aumentar a coesáo interna, tudo quanto dá peculiaridade ao grupo é 
ressaltado com maior enfase; seus valores tradicionais específicos 
adquirem maior relevo. O herói nacional simboliza esta valoriza9áo e 
também a unidade interna essencial da comunidade. A lenda se torna, 
pois, fator. dinamico no momento em que a na9áo (na9áo entendida 
como grupo territorial coro autonomia política) entra em crise de inde-

(23) De acordo com os trabalhos de Norman CoHN e Paul ÁLPHAN
DÉRY, a cristaliza~áo da lenda messianica em tomo de Carlos Magno e 
Frederico Barba-Roxa é um primeiro despontar de nacionalismo (N. CoHN, 
1957, págs. 97, 107; P. ALPHANDÉRY, 1954, págs. 16, 31, vol. 1). 

ESTUDO COMPARATIVO 117 

pendencia. Algo amea9a a pátria quando o Imperador dos últimos Dias 
se confunde com um herói nacional; sem estas amea9as, o Imperador 
dos últimos Dias permanece anónimo ou é confundido com o próprio 
Cristo. 

Por tudo quanto foi exposto e pela defini9ao que demos de revo
tu9ao, o movimento messianico político é antes de mais nada conser
vador. Já o catalogamos como rebeliao, pois volta-se contra a pessoa 
de urna dada autoridade com a inten9ao de depó-la e substituí-la por 
outra mais legítima, <24 > o que realmente é sua fun9ao. 

Estamos diante de processos de forma9ao de sociedades globais, 
que se constituem, ora a partir de diversos peda9os reunidos, ora por 
meio da separa9ao em partes, em que cada qual passa a constituir 
un1a unidade autónoma. ~tes movimentos messianicos dizem respeito 
ao problema da forma9ao dessas sociedades, nas duas maneiras pelas 
quais ela pode operar-se. Trata-se, entao, de duas subcategorias dos 
movin1entos messianicos, ambas operando a reconstru9áo de urna nacio
nalidade, mas utilizando meios opostos. Distinguimos, assim, um 
movimento messianico segregador e um movimento messianico in
tegrador. 

Poderemos, porém, considerar estas duas subdivisóes como cate
gorias dentro de urna espécie, quando os meios de que lan9am máo 
os movimentos para alcan9ar seus objetivos sao opostos? E quando a 
fun9ao, considerada do ponto de vista da forma9ao parece ser diversa, 
segregadora num caso e integradora no outro? Acresce que as situa-
9óes básicas também sao diferentes, pois estamos diante de urna socie
dade que foi absorvida por outra, de um lado; e de outro lado, de urna 
sociedade que se desmembrou em várias. Todavía, em ambos os 
casos, a fun9áo do movimento messianico é voltar a urna forma que 
existira anteriormente e que fora anulada. Nos dois, a fun9áo é nlti
damente conservadora e, mais ainda, restauradora; sao casos opostos 
dentro de urna mesma divisao, urna vez que suas qualidades mais gerais 
sao identicas. 

5 

Que lugar ocuparao os movimentos messianicos do século XIX 
nesta classifica9ao? Ou constituem caso a parte? 

As comunidades messianicas dos Estados Unidos interessavam 
camadas inferiores de urna estrutura global estratificada, o que as 
aproximava dos movimentos medievais subversivos nos dois casos, a 
n;iesma transforma9áo estrutural se dera, a sociedade regida por um 
sistema de parentesco vira subitamente instalar-se em seu seio estrutura 
diferente, regida por um sistema económico. E a mudan9a fora abrup-

<24 > Conceitua~áo aceita por KoBBEN (1960, págs. 156-157). 
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ta. O esquema pelo qual se organizavam internamente os dois movi
mentos, a ideología que os orientava, também eram semelhantes: 
santifica<;ao das rela<;óes familiares, comunismo dos bens, glorifica<;ao 
da vida frugal, cren<;a de que constituíam os membros o povo eleito. 
Mas, enquanto na Idade Média as seitas se organizavam como reinos, 
no século XIX seguiam o modelo plebeu das comunidades rurais. <25> 

A ideología pobre contra rico, que fora característica dos movi
mentos medievais, está aquí substituída pela ideología rural contra 
urbano, ou, melhor ainda, agrícola contra industrial. Vida pura e 
santa, só a rural; trabalhos que enobrecem a alma, só os agrícolas. 
Na época medieval, a condenas:ao das cidades como antros de perdi<;ao 
prefigurava esta ideología do século XIX; era nas comunidades rurais 
que ainda se conseguía manter a estrutura antiga, baseada no paren
tesco e secundada por um regime de vida independente. Nas cidades 
do século XIX, a industrializas:ao acabava inteiramente com ela, e, 
avans:ando pelo campo adentro, aniquilava também a que existía nas 
circunvizinhan<;as, reduzindo os Iivres camponeses a condi<;ao miserável 
de operários urbanos. As comunidades messianicas constituíam a 
solus:ao do operário para esta condenas:ao que parecía implacável. 

Ainda aquí a solu<;ao é oferecida en1 nome das duas fontes supre
n1as de valor: religiao e tradis:ao. U m inspirado de Deus organiza o 
movimento e, interpretando a Bíblia, reorganiza os grupos sociais de 
acordo com o modelo que julga encontrar no Livro Santo. Todavía, 
se cotejarmos o que realizou o movimento com o que existira no pas
sado ou com o que diz a Bíblia, verifica-se que na verdade havia 
inova<;óes, revelando as qualidades criadoras da coletividade. Assim, 
padróes nlorais, padróes económicos, padróes religiosos passavam a 
ser outros, traduzindo-se na variedade de tipos de rela<;óes sexuais 
apresentados por cada seita, no comunismo, em novos ritos e cerimo
nias. Do mesmo modo que na ldade Média, as camadas inferiores, 
reagindo contra a imposi<;ao de novos padróes pelas camadas superiores, 
tornadas mais poderosas e opulentas pela industrializa<;ao, retomavam 
a iniciativa e criavam estrutura e padróes de comportamento a elas 
peculiares. 

(25) Jean SÉGUY acha que a doutrina de FoURIER forneceu o modelo 
tanto para as comunidades americanas quanto para a seita dos Giurisdavidici. 
Todavia, nao conseguiu nenhuma prova cabal de que Davi Lazzaretti, por 
exemplo, tivesse lido FOURIER ou mantido contato com algum fourierista 
(Jean SÉGUY, 1958, pág. 83). Perguntamos se nao seriam antes idéias que 
flutuavam mais ou menos por toda a parte na época; Fourier as teria 
expresso em sua doutrina. Davi Lazzaretti, por sua vez, e as comunidades 
americanas, sofreram-lhes a influencia sem que um conhecesse for~osa
mente as idéias dos outros. Diríamos antes que em cada época as comuni
dades messianicas devem algo de sua forma a ideología vigente; assim, na 
Idade Média, surgem elas como reinos, no século XIX como o ponto 
extremo da "democraciaº. 
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A atitude das seitas contra a lgreja e o Estado era de re1e1<;ao 
total aparente. No entanto, havia urna aceita<;ao que se exprimia na 
possibilidade de alcam;arem um modus vivendi, que permitiu a algumas 
a dura9ao de mais de cem anos. Também se expressava no proselitis· 
mo que buscava modificar a sociedade global. O grupo messianico ja 
constituía o início da subversao da ordem hierárquica existente; mas 
quando toda a sociedade global se convertesse, perderiam os adeptos 
o caráter de povo eleito para formar a camada superior que de direito 
Ibes pertencia na nova ordem hierárquica. Sao, pois, movimentos 
subversivos e revolucionários como as seitas medievais, oriundos da 
transi<;ao de urna estrutura baseada em sistema de parentesco para 
urna estrutura baseada em sistema económico, e sua justificativa é 
ainda em termos tradicionais. 

Há, porém, urna dif eren9a entre os movimentos medievais e 
estas seitas do século XIX. Surgiram aquetes em zonas ainda pouco 
numerosas onde se processava um início de transforma<;ao estrutural 
numa Europa ainda predominantemente apoiada no sistema de paren
tesco; enquanto estas aparecem nas zonas já mais raras onde se conser
vava o sistema de parentesco, numa Europa em que dia a dia mais 
se firmava o sistema económico como distribuidor por excelencia dos 
indivíduos e grupos na escala social. 

6 

A seita do Monte Amiata nao é tao facilmente classificável. A 
primeira vista, parece semelhante as americanas. A nega<;ao de pagar 
a meia aos proprietários territoriais podía ser interpretada como ten
dencia a subversao da ordem, pois é manifesta9ao contra a camada 
dominante. ~ o que se depreende do estudo de HOBSBA WM, o qual 
aponta a penetra<;ao do capitalismo liberal naquelas regióes da ltália 
como o causador da desorganiza<;ao que produzia o movimento. (26) 

Mas, enquanto as seitas americanas provem de urna sociedade 
em que a industrializa9ao se instalara brutalmente, a seita italiana 
existe numa sociedade que até boje permanece estruturada da mesma 
maneira, com os mesmos problemas sócio-economicos. Também, 
enquanto as seitas americanas constróem internamente urna estrutura 
diferente, con1 padróes de comportamento também diversos (baja vista, 
por exemplo, a modifica9ao das rela9óes económicas e das rela~óes 

< 26~ HoBSBAWM considera que tais movimentos interessam pessoas 
9u7 estao dentro da estrutura capitalista "como urna primeira gera~ao de 
1?11grantes", ou, "o que é mais catastrófico", que sao atingidas pelo capita
bs!ll? como A algo que do exterior se lhes impóe "insidiosamente, por inter
medio de for9as económicas que nao compreendem e sobre as quais nao 
tem contróle ... " (HoasBAWM, 1959, págs. 2-3). 
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entre os sexos), a setta italiana pretende restabelecer urna estrutura 
desorganizada ref or9ando os la~os sociais existentes que eram os de 
parentesco e vizinhan9a, de onde a forma de cooperativa que toma. 

As famílias, porém, permanecem constituídas da mesma maneira 
tradicional, ref or9ado o parentesco de sangue pela fé e pela comunháo 
de vida; e nem mesmo do ponto de vista religioso inaugurou o messias 
algo de diferente, pois nao fez mais do que anunciar, após a morte 
do Papa, que agora era ele o ponto culminante da hierarquia eclesiás
tica; nao se levantou contra esta declaradamente, de modo que os 
párocos locais podiam conservar boas rela9óes com ele. Mantinha-se 
a família em sua forma costumeira; mantinbam-se os ritos religiosos; 
mantinham-se os mores. O que se exigia era maior fidelidade aos 
padroes ideais. 

Enquanto os movimentos medievais e americanos se ligam a urna 
mudan9a que desorganiza a antiga estrutura, impondo estrutura nova 
aos indivíduos, no caso italiano nao há tal mudan9a. Eugenio 
LAZZARESCHI, escrevendo em 1945, notava como ainda na regiáo se 
conservava o mesmo genero de vida do tempo do profeta, o que foi 
corroborado em 1959 por E. J. HoBSBAWM. <21> Assim, o capitalismo 
liberal que na regiao fazia seu aparecimento por meio de impostos, 
taxas e outras contribui~oes, nao trazia ainda urna nova estrutura a 
abalar a antiga; a desestrutura~ao e a desorganiza~ao nao eram contra
balan~adas pela imposi~io de nova estrutura e organiza~ao por parte 
das camadas dominantes, muito pelo contrário "ninguém se sentia 
responsável pela constru9ao de qualquer forma de comunidade huma
na" que correspondesse a que se desorganizava. (28) O movimento de 
Davi Lazzaretti parece-nos remediar um processo de anomia social 
e nao urna situa9áo de mudan~a social, como se dava com as seitas 
medievais americanas. 

Verificadas estas características, nao podemos considerar. a seita 
dos Giurisdavidici nem subversiva e nem revolucionária, seja do ponto 
d.e vista de sua fun~ao, seja do ponto de vista estrutural e organizat6-
no. Seu papel parece ser antes de mais nada a reorganiza9ao da 
existencia camponesa segundo o sistema familiar, agora refor~ado por 
um fundamento religioso. J;', também reformista, pois resulta da cons
tata9ao de <!ue, sendo bom o quadro geral das institui~óes, há no 
entanto desv1os e abusos que devem ser corrigidos e sanados, para o 
que veto a luz o movimento messianico; (29) ao reformar, pode apre-

<21> E. LAZZARESCHI, 1945, págs. 22-23; E. J. HoBSBAWM, 1959, págs. 
66-68. 

<28> Esta frase, utilizada por E. J. HoBSBAWM para explicar a trans
forma~ao das aldeias na idade industrial, parece-nos expressar exatamente 
o que se passava em Monte Arniata (E. J. HoBSBAWM, 1959, pág. 131). 

<.29) , J:IOBSBAWM caracteriza reforma em oposi~ao a revolu,áo, de 
mane u a util ao nosso caso: enquanto os reformistas aceitam a moldura 
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sentar inova9óes, mas esta nao é urna de suas fun~óes precípuas, e 
sim conservar. Reorganizador em sua fun~ao, é conservador e refor· 
mista em seu significado geral. 

Os movimentos que interessam as camadas internas de urna socie
dade global devem, pois, ser diferenciados entre os que reagem contra 
transforma~óes estruturais, e os que corrigem a desestrutura~áo e 
desorganiza9ao decorrentes dos processos de anomia. (30) Dissemelban
tes as condi9óes sociais básicas em que sáo gerados, que se dividem 
entre mudan9a estrutural e anomia social, também variam em sua 
fun9ao e significado. Os primeiros se destinam a transformar a ordem 
interior de acordo com os desejos da camada de nível inferior e sao 
subversivos; os segundos tem por objetivo refazer a mesma estrutura 
e organiza9ao que estavam em decadencia, sendo reorganizatórios. Os 
primeiros sao inovadores e revolucionários em seu significado; os 
segundos sao conservadores e reformistas. 

7 

Sempre orientado como rea~ao estrutural, os movimentos messia
nicos na civiliza9ao ocidental ora dirigem suas atividades contra a 
estrutura externa, ora contra a estrutura interna, correspondendo a 
diferencia~ao que Max WEBER estabelecera entre situa~áo de povo 
pária e situa~ao de camada pária. Quando interessam a estrutura 
externa, vimo-los desmembrar ou integrar grupos diversos, dando lugar 
a forma~áo de sociedades globais; quando interessam a estrutura inter
na vimo-los modificar ou reformar a configura~ao interna de socie
dades globais. No genero dos movimentos messianicos, chegamos, 
assim, a distin9ao de duas grandes espécies. 

No entanto, a cada urna destas divisóes correspondem, ainda, 
subdivisóes. No que toca aos problemas de forma9ao de sociedades 
globais, duas situa~óes estruturais diversas repartem os movimentos . " . mess1an1cos: 

urna sociedade global que se estruturou pela incorpora9io de 
duas outras, urna delas violentamente for9ada e perdendo a 

geral das institui~óes, considerando-a como podendo ser melhorada e evita
dos os abusos, os revolucionários insistem em que deve ser fundamental
mente8;ransformada o.u. substituída ~HoBSBAW~, 1959, págs. 10-11 ). 

< > ~~amos utilizando anom1a no sentido de perda ou ausencia de 
normas soc1~1s, e conseqüente desorganiza~ao, sem que outras normas novas 
tenham surgido. Há desadequa~ao entre os padróes sociais existentes e os 
comportamentc;is, A q~e se desviam totalmente daqueles, sem que esteja cor
robor,ada a existencia de urna mudan~a social. O processo de anomia se dá 
ao . ~vel _da organiza~ao social, observando-se quando os comportamentos 
SOCt~s nao seguem mais os padrües tradicionais que, no entanto, continuam 
valonzados. 
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autonomia política; o movimento visa a segregar do todo a 
sociedade dominada e restaurá-la em seu estado anterior de 
autonomia; para tal, ref or9a a estrutura e organiza9ao sociais 
existentes; o movimento é de segrega9áo, restaurador e refor-
9ador da coesao interna; 

- várias sociedades globais resultaram do desmembramento de 
urna sociedade global mais vasta; o movimento visa a integrar 
o todo que anteriormente existia, restaurando-o; para tal, ref or-
9a a estrutura e organiza9óes sociais urgentes; o movimento é 
de integra9ao, restaurador e refor9ador da coesao interna. 

Os movimentos messianicos formadores comportam, pois, as cate
gorias de movimentos segregadores e de movimentos integradores. 

No que toca aos problemas de configura9ao interna das sociedades 
globais, também encontramos duas situa9óes estruturais diversas: 

- Urna sociedade global internamente estratificada, ordenada 
segundo dois sistemas sociais heterogeneos, o de parentesco 
e o económico; este se origina nas camadas superiores que o 
impoe as inferiores, aumentando as distancias entre el as e 
provocando mudan9a social; o movimento nasce nas camadas 
inferiores e seu objetivo é inverter a hierarquía existente; para 
tal, inova, transformando estrutura e organiza9óes socia1s; o 
movimento é subversivo e revolucionário; 

- Urna sociedade global internamente estratificada, ordenada 
segundo dois sistemas sociais heterogeneos, o de parentesco e 
o económico; a sociedade como que se divide em duas partes 
que se mantero em coexistencia paralela, podendo, no entanto, 
produzir desestrutura9ao e desorganiza9ao na primeira, que 
entra em processo de anomia; o movimento tem como fun9ao 
sanar este processo e, para tal, reestrutura e reoganiza a socie
dade de acordo com os antigos padroes valorativos; o movi
mento é conservador, mas reformista (isto é, admite certo 
grau de inova9ao, concebida como melhoria do que existe). 

Os movimentos messianicos de configura9ao se subdividem tam
bém em categorias, a dos movimentos revolucionários e a dos movi
mentos reformistas. 

Os movimentos messianicos pertencem, pois, ao capítulo da dina
mica social, seja no que diz respeito a restaura9ao, a revolu9ao ou a 
reforma. Ligam-se a urna mesma forma estrutural, que é aqueta 
regida pelo sistema de parentesco, e dizem respeito ou a f orma9ao da 
sociedade global, reagindo ora contra um processo de integra9ao, ora 
contra um processo de segrega9ao; ou a configura9ao interna desta, 
reagindo ora contra um processo de mudan9a, ora contra um processo 
de anomia. 
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Caracterizam-se, também, por serem formas de rea9ao espontanea 
do grupo, pelas quais afirmam seu direito a livre cria9ao de estruturas, 
de padróes valorativos, de normas e de comportamentos, todas as 
vezes que poderes exteriores pretendem impor-lhes os seus. <31> Mas, 
como a tais sociedades vimos corresponder como fontes de valor 
religiáo e tradi9ao, é em nome destas que se busca tanto a restaura9ao, 
quanto a revolu9ao e a reforma; estas sao legítimas porque lideradas 
por um messias, isto é, um líder de inspira9ao divina. 

Ao terminar a análise da situa9ao medieval, perguntávamos 
porque, tendo sido naquela época iguais por toda a parte as condi9óes 
sociais, nao f oram mais disseminados os movimentos messianicos. A 
resposta é que só os vimos surgir quando problemas estruturais se 
apresentaram. Enquanto a sociedade medieval se manteve estável, 
uniformemente composta por grupos familiares, nao vimos eclodirem 
tais movimentos. Poi nos pontos em que novo tipo de estrutura come-
9ou a surgir que eles tiveram lugar. Mas os problemas estruturais sao 
limitados em suas possibilidades; só os encontramos relacionados com 
a forma9ao de sociedades globais, ou com sua configura9ao interna. 
Esta restri9ao diminui a quantidade dos movimentos. 

Também verificamos que eram mais numerosos os movimentos 
messianicos de configura9ao do que os movimentos messianicos de 
forma9ao. Constatando que os segundos se dirigem contra urna usur
pa9ao política, isto é, contra urna autoridade estrangeira; enquanto os 
primeiros pretendem revolucionar a ordem social interna, isto é, arre
metem contra urna ordem que é a sua e que sempre f oi considerada 
legítima e normal, compreende-se a infla9ao dos movimentos messia
nicos de configura9ao quando comparados coro os movimentos mes
sianicos de forma9ao. Nao é necessária a legitima9ao religiosa de 
um movimento de rebeliao, a nao ser em casos especiais cuja caracte
riza9ao precisa ser estudada, pois, lembrando HoBSBA WM, "revoltar-se 
contra um governante legítimo requer maior consciencia política do 
que rejeitar um estrangeiro". (32) A forma religiosa tomada pelos 
movimentos messianicos sociais corresponde a necessidade muito mais 
funda de legitima9ao das modifica9óes empreendidas, urna vez que se 
está reagindo contra urna forma que a todos os respeitos nao so men
te parece legítima, como também natural, estando outrossim defendida 
pela religiao e pela tradi9ao, fontes supren1as de valor na época. 

(31) Poderíamos dizer que os movimentos messianicos sao rea9áo 
contra urna priva!;áO que constituí a forma por excelencia da aliena~áo, 
para utilizarmos a linguagem marxista, que é a perda de iniciativa por 
parte de grupos sociais. 

(32) HOBSBAWM, 1959, pág. 81. 

,. 
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V 

CONCLUSA.O 

Para facilitar as análises, havíamos primeiramente conservado 
urna distin9ao de tipo antropológico-cultural, distinguindo os movi
mentos que se passavam em culturas primitivas, daqueles que tinham 
lugar na civiliza9ao ocidental. Cumpre verificar se esta diferencia9ao 
continua a ter sentido diante do estudo efetuado, ou se deve ser subs
tituída por outra. 

A questao que agora se coloca é a da possibilidade de reunir 
movimentos messianicos primitivos e ocidentais de maneira a formar 
um quadro único. Noutras palavras: dentro da classe dos movimentos 
religiosos, no genero dos movimentos messianicos, pode-se considerar 
como da mesma natureza movimentos primitivos e movimentos ociden
tais, ou é preciso classificá-los em espécies a parte? Se manifestamos 
dúvidas quanto a viabilidade da compara9ao dos movimentos mes
sianicos primitivos entre si, pois diferen9as culturais, espaciais e tem
porais pareciam separá-los de maneira profunda, com mais razao 
podem ser elas formuladas quando se trata de cotejar movimentos 
primitivos e movimentos ocidentais. 

Até agora, as civiliza9óes primitivas e a civiliza9áo ocidental tem 
sido consideradas como pertencendo a ordens diversas tanto de gran
deza, is to é, tanto de quantidade de indivíduos que prof essam as 
culturas, quanto de qualidade. A civiliza~ao ocidental cobre grandes 
massas que iguala sócio-culturalmente, por estratificá-las de modo seme
lhante e impor-lhe padróes de comportamento homogeneos por toda 
a parte onde se encontre; as civiliza9óes primitivas ocorrem em 
grupos numericamente pequenos, formando cada qual urna unidade 
estruturalmente distinta das demais, com seus peculiares padróes de 
comportamento. 

Se há essa dif eren9a numérica, também há dif eren9a na qualidade 
da estrutura. A civiliza9ao ocidental boje em dia se apóia numa estru
tura ~ri_mordialmente regida por um sistema económico, coadjuvado 
por vanos outros, mas ero que é o principal distribuidor, em níveis 
diferentes, de indivíduos e grupos pelo espa90 social. Tem por funda
mento também intenso processo de divisao do trabalho, que a tornou 
extremamente complexa, e engloba estruturas correspondentes aos dife
rentes setores sócio-culturais, integrados pela interdependencia, mas 
sendo, no entanto, bem distintos entre si. 

As civiliza96~s primitivas com que lidamos até agora (pois s6 
algumas foram objeto de nossas observa9óes), se apóiam numa estru
tura primordialmente regida pelo sistema de parentesco. Rudimenta
res do ponto de vista da divisao do trabalho apresentam os setores 
s6cio-culturais emaranhados uns nos outros, co~ esbo~os de estruturas 
e integrados pela interpenetra9ao recíproca, de modo que é difícil 
destacar-lhes os limites. Definiríamos, pois, a solidariedade interna 
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das partes da sociedade global ocidental pela sua interdependencia, e 
a solidariedade interna das partes da sociedade global primitiva pela 
sua interpenetra9ao. <1> 

Tudo indica que a compara9ao é difícil, pois, ao que parece, 
estamos <liante de diferen9as totais de natureza. E seria certamente 
impossível se encontrássemos realmente os -movimentos messianicos 
ligados ora a um, ora a outro tipo de estrutura. Na realidade, eles 
se associam sempre unicamente a um tipo, o da sociedade estruturada 
segundo o sistema de parentesco, que pode aparecer ligada ou nao a 
urna outra sociedade estruturada segundo o sistema económico. 

Nos movimentos medievais visando a independencia ou a inte
gra9áo de grupos sociais, esta va interessada somente . urna sociedade 
estruturada segundo o sistema de parentesco. J á nos movimentos 
medievais que pretendiam a subversao interna da ordem, ou nos 
movimentos primitivos, os dois tipos de sociedade aparecem juntos, 
formando várias combina9óes. 

As sociedades primitivas estavam permeadas em diversos graus 
pela sociedade ocidental, a partir de urna coexistencia em posi~óes 
praticamente paralelas (como a dos índios americanos e dos brancos, 
na Planície, anteriormente a grande ocupa9ao desta) até as situa9óes 
coloniais bem caracterizadas, coro a completa domina9ao da sociedade 
ocidental sobre a sociedade primitiva, que passa a constituir o grau 
inferior da escala social. No início da Idade Média, a sociedade se 
estruturava somente pelo sistema de parentesco; evolui com o passar 
do tempo, surge um novo tipo estrutural baseado na economía, o 
qual chega até a predominancia total sobre o tipo estrutural antigo. 

Nesta situa9ao de dualidade estrutural, conforme o caso estudado, 
havia ora a simples coexistencia das duas estruturas dentro da mesma 
sociedade global; era a predominancia da estrutura baseada no sistema 
familiar, coro zonas ero que já imperava a estrutura baseada no sis
tema económico; ora o predomínio da estrutura baseada no siste
ma económico, mas conservando-se zonas regidas pelo sistema fami
liar. E isto se dá tanto dentro da sociedade medieval em evolu~ao, 
quanto dentro da sociedade ocidental em situa9ao colonial. Os movi
mentos messianicos aparecem sempre ligados a estas zonas de conser
va9ao, isto é, existiram sempre associados a um mesmo tipo de 
estrutura, de tal maneira que se torna aceitável a hip6tese de consti
tuírem f enomenos da mesma natureza, formando um único genero, 

_ (l) :SSte tipo de coesao estrutural primitiva, fundada na interpenetra
~ao dos setores sociais, se correlaciona, ao nível dos indivíduos, com a lei 
de participa~ao descoberta por Lucien LÉVY-BRÜHL e redefinida por Roger 
BASTIDE. A mentalidade primitiva nao concebe separ~ao entre o mundo 
natura} e o sobrenatural; ambos se interpenetram, formando urna coisa s6. 
Também a sociedade em que vivem os primitivos se caracteriza pela inter
penetra~ao dos setores que a formam, de tal maneira que o grupo familiar, 
por exemplo, é ao mesmo tempo grupo económico, grupo religioso, etc. 
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muito embora se passem em culturas prin1itivas ou na civiliza9ao 
ocidental. 

A homogeneidade social verificada entre a sociedade primitiva e 
a sociedade medieval ocidental, que vai variando de grau conforme a 
segunda evolui para um outro tipo estrutural, nao tem sido habitual
mente levada em considera9ao porque nao constitui fenómeno visível 
a primeira vista. A distin9ao entre sociedades primitivas e sociedades 
ocidentais, dadas as dif eren9as culturais, parece impor-se de maneira 
irrecusável. Passando, porém, para um outro angulo de abordagem, 
aquelas diferen9as perdem a importancia porque se descobre urna 
semelhan9a fundamental. A dif eren~a do angulo de abordagem foi 
pass ar dos fenómenos socia is conscientes (representados pelas disse
melhanyas culturais evidentes) para o nível dos fenómenos sociais in
conscientes (representado pelas semelhan9as insuspeitadas da estrutura 
social); era esta virtude apontada por Claude LÉv1-STRAuss a aborda
gem estrutural, a qual nos permite descer aos fenómenos sociais menos 
visíveis e palpáveis, os quais, segundo ele, constituem essencialmente 
o objeto de estudo da etnologia e da sociologia. <2 > 

Tanto a sociedade primitiva quanto a sociedade medieval ociden
tal apresentam, pois, estruturalmente um grau de homogeneidade que 
nos permite considerar da mesma natureza os movimentos messianicos 
nelas encontrados. No entanto, serao esses movimentos suficiente
mente semelhantes para formarem um mesmo genero? Tanto na forma 
quanto na estrutura, nao apresentam diversidades flagrantes, pelo con
trário. Em todos, ternos sempre um enviado divino que prega a che
gada de nova era, instalando no mundo o reino da justi<;a e f elicidade. 
perpétuas, chegada que infalivelmente se dará, mas que os homens 
podem apressar entregando-se a práticas religiosas, económicas, sociais 
e políticas que o líder ensina e que conheceu por inspira9ao divina. 
O ritmo é também sempre cíclico: forma9ao da legenda messianica; 
tempo de espera, aparecimento do messias; forma9ao do grupo messia
nico, continuidade deste e fim; de novo a espera, formulando ou nao 
doutrina explicativa do insucesso e relegando o fim do mundo para 
um pouco mais tarde. (8) 

O segundo ponto de semelhan9a está na mitología que forma o 
clima messianico necessário para a eclosao. Surgem os movimentos em 
grupos que acreditam na volta de um santo, de um herói, dos antepas
sados, assim como na existencia de um paraíso no qual os indivíduos 
permanecem identicos em corpo e alma, libertados apenas da doen~a, 

(2) Claude LÉVI-STRAUSs, 1958, págs. 25-28. 
(S) HoBSBAWM ach~ que nova esperas só existe em zonas onde as 

condi~óes sociais e económicas que exigem revolu~óes sao endemicas. A 
nosso ver, tal espera deve sempre existir num determinado ' tipo de estrutura 
social, acompanhado de determinada mitologia, pois qualquer desorganiza~o 
ou desestrutura~ao teria possibilidades, em qualquer sociedade, de desenca
dear um movimento messianico. 
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da morte e outros percal9os. Catástrofes poder a o preceder e anunciar 
a mudan9a; mas nao sao imprescindíveis, pois a própria chegada do 
messias poderá ser o sinal de que o Reino Celeste está as portas. 
Caberia efetuar urna série de subdivisoes baseadas nas qualidades das 
figuras messianicas, nas espécies de paraísos terrestres prometidos, no 
conteúdo da doutrina, mas seriam de ordem mitológica e nao nos 
compete faze-las, muito embora constituam esclarecimentos comple
mentares do problema messianico. 

Tao importante quanto a vinda do messias, é a cren9a também 
de que o mundo será um dia completamente transformado, anulan
do-se todas as injusti9as, sofrimentos e opressoes, desaparecendo a 
doen9a e a morte, na nova era que surge. ~ imprescindível que tal 
no9ao exista, pois, como nota HoBSBAWM, "é difícil construir urna 
ideologia milenarista dentro de urna tradi9ao religiosa que encara o 
n1undo como estando en1 constante fluxo, ou em séries de movimentos 
cíclicos, ou constituindo algo de permanentemente estável". (4) A 
no9ao do mundo em constante fluir nao permite que se forme a con
cep9ao de que a sociedade imperfeita chegará foryosamente a um fim; 
a idéia de um contínuo recome9ar também se opoe a de um estado 
de perfei9áo final; e a no9ao de que o mundo é e será sempre tal e 
qual nao dá azo a a9áo visando a modificá-lo, que é a essencia do 
movimento messianico. 

Ainda quanto ao tipo de religiao, ficou bem caracterizado que é 
aquete baseado no do ut des: nao só os sofrimentos da comunidade 
sao indispensáveis para que ela mere9a entrar no celeste Reino terres
tre, como é também necessário seguir a risca as determina9oes do 
messias para alcan9ar a benevolencia da divindade. Pois é na medida 
em que mais se sofre e em que mais se obedece a Deus, que este mais 
depressa retribuirá trazendo o paraíso terrestre. Neste pormenor, ensina 
Max WEBER que também a religiao judaico-crista apresenta urna cor
rente compensatória evidente; e o que conhecemos a respeito nos faz 
concluir que o cristianismo primitivo e em seguida o popular, tao 
apegados a no9ao do Paraíso Terrestre, se colocam na mesma linha de 
todas as religióes de salvar;ií.o, isto é, de religioes que, conforme mostra 
Max WEBER, oferecem a um povo compensa9ao terrena seja para sofri
mentos, seja para a posi9ao desprivilegiada que ocupa. (IS) 

Finalmente, nos grupos que analisamos, a religiao também se infil
tra em todas as práticas sociais, sendo considerada como um meio de 
que dispoe o homem para o domínio do reino natural e do reino social, 
que ele emprega no sentido de melhorar suas condi9oes de vida: pro
porciona boas colheitas, defende das doen9as homens e animais, afasta 

(4) HOBSBAWM, 1959, págs. 57-58. 
< 5) O messianismo, em sua origem, era concebido essencialmente 

dentro do espírito de retribui9ao: "as virtudes ordenadas por Deus sao 
praticadas devido a espera de retribui~ao,, (Max WEBER, 1944, vol. Il, pág. 
169; ver também, Id., 1960, pág. 16). 

' 



128 O MESSIANISMO NO MUNDO 

desgra9as e cataclismas, pertencendo, pois, aquele tipo de .reli~ióes que, 
segundo Max WEBER, coloca em suas promes~as, no pnme~r~- plano, 
bens inteiramente terrenos: saúde, vida longa, riqueza. . . Rehg1ao que, 
admitida como peculiar aos povos primitivos, também existe como parte 
integrante das religióes ocidentais. Assim, ~s atividades cr~~iais para 
a obten9ao de bem-estar, estao sempre associadas outras rehg1os~s que 
visam a ressaltá-las como significativas e ao mesmo tempo garantrr-lhes 
o sucesso; de tal modo que esta religiao pode ser caracterizada com~ 
utilitária. Os movimentos messianicos nao sao nunca puramente reli
giosos; sua peculiaridade, seja numa, seja noutra cult\.~r~, está, ~m reu
nir, de maneira impossível de separar, os aspectos soc10-pohttcos aos 
religiosos, estes legitimando e garantindo aquetes, , 

0 

A 
0 

A estrutura dos grupos messianicos era tambem sempre idenhca. 
Formava urna piramide dividida em tres camadas pelo menos, quando 
em sua configura9ao mais simples; o líder ocupava o ápice, era o 
ponto mais elevado da hierarquía social, existindo entre ele e os a~ep
tos um estrato intermediário de apóstolos, de discípulos, de conselhe1ros 
privados. A partir deste esquema, J?Ode-~e ,enc~ntrar _ qualquer quan
tidade de níveis, mas todos os arran1os hierarqu1cos sao sempre redu
tíveis, em última análise, as tres camadas básicas. 

Existindo para ambos os casos os mesmos caracteres fundamen
tais concluímos que os movimentos primitivos constituem, em conjunto ' . com os ocidentais, um genero especial dentro da classe dos mov1mentos 
religiosos - o genero dos movimentos messianicos. Cumpre verificar 
a possibilidade ou n~o da divisa? deste gener~ ~m esp~cies. .Ao fi?~
lizar nossa análise sobre os mov1mentos mess1an1cos oc1denta1s, verifi
camos que eles interessavam ora a forma9ao de sociedades globais, 
ora sua configura9ao interna. Os movimentos messianicos primitivos 
poderao ou incluir-se numa das categorías, ou formar nova categoría 
ao lado delas. 

A situa9ao estrutural geral em que tem lugar um movimento primi
tivo se definiu como situa9ao colonial, isto é, em que urna sociedade 
anteriormente autónoma é violentamente incluída numa sociedade glo
bal, de tal maneira que passa a constituir, nesta, a camada social 
inferior. O movimento surge, pois, como urna rea9ao a um problema 
de transforma9ao estrutural, definido nao somente pela anexa9ao . de 
urna sociedade autónoma (que o incluiría na categoría dos movimentos 
messianicos de forma9ao), como também pelo rebaixamento desta 
sociedade ao último nível da hierarquia interna (o que o incluiria na 
categoría dos movimentos messianicos dizendo respeito a configura9ao 
interna). 

Da dupla condic;ao que forma a situa9ao colonial, decorre a 
ambigüidade das func;óes do mov~mento messianico no que diz respeito 
a sociedade global, pois é ao mesmo tempo segregador, integrador e 
subversivo. Aparenta-se de um lado com urna espécie definida de 
movimento político - aquele que resolve o problema da forma~ao 
da soci("dade global pela integra9ao de várias delas num só todo; mas 
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ao mesmo tempo pretende separar a sociedade primitiva assim for
mada da sociedade global. No entanto, ainda em rela9ao a esta, pre
tende mudar-lhe a configura9ao interna, de tal modo que o poder 
passe para as maos dos nativos. (6) 

Assim, do ponto de vista da configura9ao interna da sociedade 
global, confunde-se coro os movimentos subversivos e o parentesco é 
tao flagrante que é notado até mesmo na maneira pela qual ocorrem 
os problemas que movimentos primitivos e ocidentais buscam solu
cionar: da0-se somente quando a mudan9a social é súbita. Se assim 
nao f osse, nao se explicaria porque toda a Europa nao se viu presa 
de tais movin1entos desde a Idade Média, em todos estes séculos de 
transforma9ao paulatina que foi modificando urna sociedade estru
turada segundo as linhagens numa sociedade estruturada segundo o 
nível económico. E, tanto na Oceanía, na África e na América, por
que depois de certo tempo de coexistencia entre brancos e nativos, 
bruscamente surgem as rea9oes. 

Nitidamente inovador com rela9ao a própria estrutura da socie
dade anexada, pela proposi9ao de nova estrutura que apaga as dife
ren9as das unidades tribais anteriormente autónomas e formula novos 
padróes valorativos, a fun9ao geral do movimento messianico primitivo 
é, entao, revolucionária. E, da mesma forma que os movimentos 
sociais deste tipo, na sociedade ocidental, seu significado profundo é 
ainda o resguardo da liberdade de iniciativa no que toca a formula9ao 
de seus próprios valores e padróes de conduta. 

Assim, vemos novamente como ambíguos os movimentos mes
sianicos primitivos, que ao mesmo tempo se louvam de remediar a 
urna situa9ao de povo pária, como a urna situa9ao de camada pária, 
para utilizar as expressóes de Max WEBER. Caracterizando-se a situa-
9ao colonial pela reuniao de trayos peculiares a dois problemas estru
turais diversos, os movimentos n1essianicos a que dá lugar for9osa
mente possuem os tra9os essenciais das duas categorías já encontradas. 

Nao os incluímos em nenhuma delas, n1as formamos entao cate
goría a parte, a dos movimentos messianicos interessando ao mesmo 
tempo a f orma9ao .e a configura9ao interna das sociedades globais, 
is to é, a dos movimentos messianicos em "situa9ao colonial''. 

Sociologicamente, os movimentos messianicos ligam-se, pois, a 
tres situa9óes estruturais bem definidas, nas quais desempenham a 
fun9ao de solucionar crises existentes: 

(6) Daí a dificuldade que encontrou Vittorio LANTBRNARI para des
cobrir se a causa~ao era interna ou externa, nos movimentos primitivos, 
acabando por afirmar que havia momentos sucessivos de causalidade: a 
princípio a causalidade é externa, mas repercute internamente no grupo, 
modificando-o e brotando entao o movimento, o qual no fim de contas é 
resultante de urna causalidade externa no primeiro momento, seguida logo 
imediatamente por urna causalidade interna (LANTERNARI, 1960, pág. 295). 
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movimentos que dizem respeito a f ormac;ao de sociedades globais 
e que sao n1ovimentos ora de segregac;ao, ora de integrac;ao; 

movimentos que dizem respeito a configurac;ao interna de socie
dades globais e que sao movimentos ora conservadores, ora sub
versivos; 

movimentos que dizem respeito a f ormac;ao e a configurac;ao 
internas das sociedades globais e que sao movin1entos em "situa
c;ao colonial". 

Os movimentos de formac;ao se subdividem, como vimos, ~m mo
vimentos de segregac;ao e movimentos de integr~c;ao. Os. mov1mentos 
de configurac;ao comportam tamb~m duas categor~a~: mov1mento~ revo
lucionários e movimentos reformistas. Ao contrario, com relac;ao aos 
movimentos em "situac;ao colonial", nao encontramos base estrutural 
para urna subdivisao em categorías; as possiqilid_ades, de su~d~visao 
diziam respeito a mitología, ao grau de aculturac;ao, a agress1v1dade, 
que nao constituem problemas sociais estruturais. 

Com estas denominac;oes, estamos delimitando, de acordo C01!1 

sua qualidade, as áreas de prob,lemas dent~~ das quais ag~m os mov1-
mentos; o que equivale tambem a quahf1car de manerra . geral os 
movimentos e sua func;ao. As subdivisoes, por sua vez, perm1tem urna 
qualificac;áo mais precisa porque menos geral, mas só podem ser utili
zadas dentro do quadro mais geral. 

Nao desempenha, porém, o movimento messianico suas func;oes 
em relac;ao a qualquer tipo de sociedade global e sim unicamente em 
relac;ao a um tipo bem definido, que é o da sociedade global estru
turada segundo sistemas de parentesco. Nao o encontramos ne~ urna 
vez ligado a estruturas definidas somente pelo sistema econom1co, e 
nas quais o sistema de parentesco foi relegado a posic;ao inteiramente 
secundária, no que diz respeito a distribuic;ao de. indivíduos ~ grupos 
pelo espac;o social. De onde podermos concluir q~e constttuem a 
maneira dinamica de grupos estruturados segundo o sistema de paren
tesco resolverem suas crises estruturais, resultantes seja de problemas 
de formac;ao, seja de problemas de configurac;ao das sociedades ~lo
bais, ou, como o demonstra a existencia dos movimentos messian1cos 
primitivos, seja a associac;ao dos dois problemas. 

Tendo em vista que perdas de autonomía e reconquistas de liber
dade se processaram pelo passado afora na sociedade ocidental e que 
os movimentos messianicos relacionados com estas ocorrencias sao 
parcos em número, quando comparados com a quantidade de movi
mentos messianicos ligados aos problemas de sua configurac;ao interna, 
podemos também concluir que os movimentos messianicos constituem 
reac;ao preferencial para este último caso. Os movimentos messianicos 
sao, pois, predominantemente movimentos que visam a reforma ou 
revoluc;ao social, peculiares a determinada sociedade, aqueta que se 
estrutura segundo as relac;oes de parentesco. 
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E sao reac;óes aos do is f enomenos internos mais importantes, o 
da mudanc;a social e o da anomia. No primeiro caso, reage contra a 
perda de iniciativa dos grupos no que tange a f ormulac;ao de seus 
próprios padróes valorativos e nao apenas a transformac;ao que os 
valores experimentaram; com rela9ao a mudanc;a social, portanto, o 
que importa é o fenómeno da alienac;ao da liberdade mais fundamen
tal qual seja a perda da possibilidade de criac;ao de seus valores e 
m~delos de conduta. No segundo caso, reage contra a decadencia dos 
valores. Ero ambos, a comunidade é solicitada a exercer suas faculda
des criadoras, seja inventando novos padroes, seja reformando os 
existentes. 

Seriam, entao, no dizer de E. J. HOBSBA\VM (o qual, porém, estu
dou somente os movimentos que se processaram na sociedade ocidental 
do século XIX), movimentos arcaicos de agita9ao social. Considera-os 
este autor como próprios de sociedades "que nao acharam ainda ou 
estao comec;ando a achar urna linguagem específica na qual exprimir 
suas aspirac;oes a respeito do mundo", sociedades em que "os lac;os de 
parentesco ou de solidariedade tribal - combinados ou nao com lac;os 
territoriais, - constituem a chave do que normalmente se considera 
como sociedades primitivas", mas que podem continuar existindo em 
grupos que conhecem de há muito o Estado, as diferen9as de classe, 
a explorac;ao humana pelos proprietários, pelos mercadores, etc. <7 > 

Todavía, para este autor tais movimentos sao específicos de uma 
situa9ao que poderíamos chamar de choque estrutural, isto é, quando 
a sociedade definida pelos lac;os de parentesco ou de solidariedade 
tribal entra em conflito com a sociedade estruturada segundo os la~os 
económicos. Para ficarmos dentro do universo de HossBA WM, a eclo
sao dos movimentos ocidentais se prende a expansao da sociedade 
capitalista em regioes ainda dominadas pelos lac;os de solidariedade 
tribal. Esta coloca~ao do problema nao nos parece, porém, exprimir o 
fenómeno nem em suas linhas mais gerais, nem em sua especificidade. 

Podemos encontrar oposi~ao entre dois tipos de sociedade, corre
lata a produc;ao de um movimento messianico, no caso de ·urna estru
tura que se apaga enquanto outra emerge; mas nao é esta a única 
situac;ao em que o movimento se levanta, ao contrário do que parece 
pensar HoBSBA wM. Sao também encontrados quando há urna só estru
tura, a de parentesco, ou quando ambas as estruturas coexistem, sem 
se interpenetrarem profundan1ente, desde que verificado o processo 
de desestruturac;ao e perda de valores quanto a de parentesco. 

O movimento messianico pode, assim, responder a urna desorga
nizac;ao e desestruturac;ao internas, sem que a presenc;a de urna nova 
estrutura ten ha f orc;osamente abalado a antiga. Destrói-se o que exis
tía por outras razoes que nao a en1ergencia de um novo tipo estru
tural. In1portante é notar o significado diferente que toma em cada 

(7) E. J. HOBSBAWM, 1959, págs. 2-3. 
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um dos casos, o qual nos permitiu estabelecer e°:táo duas ~ategorias 
deles a primeira revolucionária, a segunda reformista, de acordo com 
a prÓpria defini~áo dada por HO_BSBAWM a estes dois termos. <8

> Assim, 
nas sociedades baseadas em sistema de parentesco, ~odem ocorrer 
movimentos messianicos ora revolucionários, ora reformistas, conforme 
o estado de crise estrutural que se define. 

Note-se que estamos falando em sociedad~s baseadas. no sistem~ 
de parentesco e admitindo, portanto, que tambero nas sociedades pri
mitivas podemos encontrar movimentos revolucionários. Esta consta
ta~áo nao é nossa em primeira mao, pois já citamos os trabalhos de 
J acqueline EBERHARDT e de Robert ~WIE q~~ encarecem este ~s~e.cto. 
Frisarno-lo porque em geral tem sido admitido que entre pnm1bvos 
nao há movimentos revolucionários. Existem, e nao só existem como 
tomam forma semelhante a dos movimentos ocidentais, e a religiao 
vem servir-lhes de veículo. Ora, também se tem afirmado que só exis
tindo entre os primitivos, urna religiao que molda todas as mentali
dade~, seu papel é antes de m~is nada integrativo e unifica?o~, o con
trole social é sua fun~ao precipua, a tal ponto que const1tu1 sempre 
um freio contra a mudam;a. (9) O movimento messianico é um fator 
de mudan9a e de inova~ao sociais, como verificamos, e seu caráter é 
essencialmente revolucionário. 

Deparamos, pois, coro a religiao utilizada como fator revolucio
nário <liante de crises estruturais, o que também contraria a fun~ao 
eminentemente conservadora que geralmente lbe atribuem. No entanto, 
seu caráter é na realidade neutro, pois ora é utilizada como agente 
conservador, ora como agente transformador, de acordo com o tipo 
de crise que é chamada a resolver. (10) Já o tinha verificado ENGELS 
ao estudar as revoltas camponesas alemas da ldade Média, em que 
as heresias ora f ormava1n "urna barragem ao movimento histórico", 
como tentativa "reacionária de forma e de fundo", ora constituíam 
veículos do mesmo movimento histórico <11> (como quando da oposi
~ao das cidades contra o feudalismo). E em seguida, magistralmente, 
Max WEBER, quando liga os diferentes tipos de religiáo as camadas 
sociais a . que se associam, verificando que a religiáo das camadas 
privilegiadas tem por fun~ao legitimar o status quo, enquanto a das 
camadas inferiores visa a mudan~a social. <12> 

(8) HOBSBAWM, 1959, págs. 10-11. 
(9) Robert K. MERTON também faz críticas em termos semelhantes 

com rela~áo a este problema (Robert K. MERTON, 1953, págs. 82-85, 
106-111). ' 

(10) Robert K. MERTON escreve que a religiáo tem por fun~áo, 'em 
certas estruturas sociais, antes acelerar do que retardar a a~áo das massas" 
(1953, pág. 111). ' 

(11) ENGELS, 1936, págs. 204-205. 
(12) Max WEBER, 1944, págs. 165, 179, vol. 11 
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É no contexto do movimento messianico social que vamos encon
trar a eclosao, entre outros tra9os, do comunismo. Tal associa~ao 
podia levar a hipótese de que, nos movimentos medievais, estaría o 
germe desta ideologia que, no futuro, desempenharia tao importante 
papel. E o século XIX seria o ponto de passagem de um comunismo 
formulado em termos religiosos para um comunismo formulado em 
termos leigos. É esta a posi9ao de Henri DESROCHE, quando mostra 
que os movimentos americanos, pretendendo "substituir a classe reli
giosa da sociedade ( ... ) por urna sociedade religiosa sem classes", 
se colocam de um lado como urna sobrevivencia de um cristianismo 
primitivo, de outro lado como urna antecipa9ao do socialismo mo
derno. Neles, "dois ciclos tao diferenciados um do outro parecem ter, 
pelo menos durante um instante, estabelecido rudimentar contacto". 

A hipótese é sedutora, mas o próprio autor nos póe em guarda 
contra ela (apesar de subscreve-la), ao argumentar que, entre os dois 
destinos, a comunidade Shaker, que estudou a fundo, permaneceu como 
um "dilema nao ultrapassado". Mais forte ainda do que esta cons
tata9ao da irredutibilidade do dilema, está o argumento de que os 
componentes daquela seita nao podiam ser confundidos com proletá
rios e, mesmo co·nsiderados, os grupos messianicos, comunidade~ de 
pobres, esta caracteriza9ao nada tinha de parecida com urna caracteri
za9ao de grupos proletários: "os comportamentos e os conteúdos de 
consciencia da segunda sao quase completamente estranhos ao uni
verso Shaker". < 13 > 

Tais observa9óes de DESROCHE mostram o perigo de aceitar a 
hipótese da identidade do comunismo atual com o comunismo reli
gioso; perigo que, adotado o ponto de vista estrutural ao definir os 
fenomenos sociais, se torna impossibilidade. Ao chamar as seitas 
messianicas de micromilenarismos, DESROCHE de certa maneira estava 
a diferenciá-las dos movimentos que mais tarde se passarao na socie
dade capitalista e que se definem como movimentos de rnassa. ENGELS 
tambén1 tinha notado que na Idade Média as seitas interessavam a 
conjuntos limitados de pessoas, raramente indo alé1n do ambito da 
comuna ou das províncias. (14) 

Reali:nente, encontramo-los nas sociedades familiares ou tribais, 
e n~s. quais as inter-rela9óes individuais (sejam quais forem as posi~óes 
s~c1a1s a qu.e se refiram), tendem a ser de tipo pessoal, dada a exten
s~o da sociedade, adquirindo entao o movimento um tamanho que 
nao pode ultrapassar limites for~osamente restritos, pois sao configu
rados ~elo alcance daquelas rela9óes. O comunismo tem nesses grupos 
a fun~ao ~e colo~ar todos os indivíduos no mesmo nível social, para 
a reahza9ao da igualdade e da fraternidade, concebidas, porém, em 

(13) D ESROCHE, 1955, pág. 285. 
(l4) ENGELS, 1936, págs. 326-328. 
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termos familiares, de aux.ílio mútuo e coopera9ao, sem orientar nunca 
urna uniáo geral das camadas inferiores da popula9áo independente
n1ente de sua localiza9ao geográfica, como pretende o comunismo leigo. 

Ao contrário, o comunismo atual é fruto de urna sociedade estra
tificada segundo o sistema económico, que compoe camadas horizon
tais cobrindo verdadeiras massas de indivíduos, entre os quais as rela
~6es deixam de ser pessoais para serem categóricas, isto é, reunindo 
indivíduo a indivíduo por urna de suas qualifica9óes sociais, e nao 
pela sua totalidade como pessoa. Todos aquetes, por exemplo, cujos 
interesses económicos sao comuns, se ajuntam num mesmo estrato, 
estejam onde estiverem. 

Era o que nao podia dar-se na Idade Média, por exemplo, pois 
a estrutura económica nao tinha ainda adquirido extensao e f ór9a 
suficientes para se sobrepor a estrutura de parentesco e, assim, dar as 
classes inferiores uniformidade de posi9ao social independente dos 
vínculos antigos. ENGELS o percebeu e póde escrever que "a fragmen
ta9ao local e provincial, com estreiteza de vistas, limitada a localidade 
e a província, que necessariamente deriva dela"' arruinaram as tenta
tivas de revolta dos camponeses alemaes, < 1~> pois cada pequeno movi
mento ficou cantonado na sua comuna, incapaz de estabelecer rela~óes 
com a fra~ao camponesa de outras comunas. 

A emergencia de urna sociedade que nao se compóe mais de aglo
mera9óes de famílias, mas de grandes conjuntos de indivíduos reuni
dos em fun~ao de sua qualifica9ao económica, deu ao comunismo leigo 
seu conteúdo ideológico, em que a fraternidade é definida em termos 
de identidade de bens económicos, e nao em termos de coopera~ao 
familiar. Prende-se a forma9áo de um nóvo sistema de rela9óes, que 
pertence a um mundo dominado por essas vastas divisóes que sao as 
classes, e no qual procura restituir ou resguardar a iniciativa das classes 
inferiores na formula~ao de seus próprios padróes de comportamento. 

Os movimentos messianicos sociais nao podem, entáo, ser consi
derados precursores dos movimentos comunistas modernos, nem estru
tural, nem ideologicamente; estruturalmente porque estáo presos a 
sociedades configuradas de forma diversa e muito dissemelhantes da 
atual; ideologicamente, porque seu significado nao é o mesmo. No 
entanto, é legítimo indagar até que ponto a existencia do comunismo 
religiosos das seitas predispoe as consciencias individuais a aceita9ao 
do comunismo leigo das massas. Para este problema de psicología 
social, HoBSBA WM contribuí com urna primeira pista, mostrando que 
ali onde existiu o primeiro, implanta-se com mais facilidade o segundo, 
mas reinterpretado de acórdo ainda com a mentalidade peculiar ao 
primeiro, de tal modo que pode ficar inteiramente desvirtuado em 
sua significa~áo. <16> Tratar-se-á de urna ocorrencia geral ou limitada 

(Hí) ENGELS, 1936, pág. 328. 
(16) HoosoAWM, 1959, págs. 63-65. 
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a determinadas situa9oes e circunstancias? Nao há estudos ainda a 
respeito. E nao se diga que nao há campo para tal verifica9ao : países 
tradicionalistas como a Espanha e a Itália em que nalgumas zonas se 
difundiu o anarquismo ou o comunismo moderno, países coloniais de 
estrutura tribal em que também este se implanta, oferecem margem 
para essa investiga~áo. 

* 

O movimento messianico corresponde, pois, as necessidades de 
restaura9áo, de reforma ou de revolu9ao de determinada categoría 
estrutural de sociedade e, como tal, desempenha efetivamente sua fun-
9ao: cria nova estrutura e organiza9ao socia is, formando nova confi
gura9ao sócio-política a reger os comportamentos dos adeptos ou 
reforma as que es tao em decadencia. O fato de perseguir urna quimé
rica realiza9áo terrena do Paraíso Terrestre nao invalida a constata9áo 
de que realmente um novo grupo passou a existir, no qual os indi
víduos vivem o Reino Messianico. Do ponto de vista funcional é 
eficaz, prom~ve a restaura9ao, reforma ou revolu9ao visadas, trans
forma a soc1edade conforme propunha o líder. Seu caráter ativo, 
criador e transformador indica merecer a denomina9áo de movimento 
e a inadequa9áo da caracteriza~ao de autístico. E isto porque o~ 
componentes do grupo nao se ocupam somente em ouvir as prega9óes 
do líder e em nelas acreditar; quando tal se dá, estamos ainda na fase 
de espera messianica, precedendo a forma~ao do movimento. Orga
nizado o grupo, postas em prática as normas que do Além recebem 
os adeptos por intermédio do emissário divino, o Reino Messianico 
efetivamente existe. (17) 

<
11

> As palavras com que HoBSBAWM pretende caracterizar o movi
mento messianico se refercm nao a um grupo em atividade e sim a fase 
de espera; por isso afirma que os adeptos de um movimento messianico 
"nao sao realizadores de revolu~áo" (HoosBAWM, 1959, págs. 58-59). Nao 
estam~s de acórdo. Os próprios rituais religiosos sao atividades destinadas 
conscientemente a efetuar a revolu~áo, e os fiéis de urna destas seitas 
podem, como vimos, chegar até a movimentos sangrentos que tomam o 
aspecto de "guerra santa". 
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Utilizando linguagem jornalística, diríamos que no Brasil, e desde 
os primórdios da coloniza9ao, "religiao é notícia". De fato, inúmeras 
ocorrencias nesse campo f oram desde cedo registradas, rotuladas de 
"fanatismo'', de "loucura religiosa", de "abusóes populares", fazendo 
com que o povo f osse classificado como fanático, visionário e supersti
cioso. Nao nos cabe discutir aqui o bom ou mau fundamento de tais 
asser9óes; constatamos, isto sim, a existencia de fenómenos religiosos 
de toda a espécie, tanto dentro da religiáo oficial - o catolicismo -
quanto fora dele. 

A falta de padres afligiu sempre as autoridades eclesiásticas e f oi 
urna das razóes do desenvolvimento de muitos dos fatos que a religiao 
oficial tem considerado anómalos e até mesmo pagáos, ao contrário 
das popula9óes que os vivem, as quais consideram estar com a ver
dade religiosa . . . Além disso, formada a na9áo por etnias diferentes, 
f or9osamente a religiáo, como os outros set ores sócio-culturais brasi
leiros, sofreu influencias de costumes muito diversos, que ou se con
servaram em cerirnonias e ritos, ou deram um influxo especial a 
sua evolu9áo. 

Neste trabalho, trataremos somente dos movimentos e grupos reli
giosos que sejam conformes a defini~áo de rnessianismo já estabelecida 
páginas atrás, isto é, comunidades chefiadas por um messias visando 
a alcan9ar ou construir um paraíso terrestre, que significará a salva-
9áo e a felicidade neste mundo para os adeptos. 

Movimentos dessa categoria existiram no Brasil, interessando os 
mais conhecidos a dois tipos de popula9áo: a popula9ao indígena e a 
popula9ao rústica. Nao é etnicamente que vamos diferenciá-las, mas 
culturalmente. A popula9ao indígena permanece presa ao modo de 
vida peculiar as culturas primitivas, <1> tal como o tem definido a 
Antropología Social e como a expusemos no início deste trabalho. 

(1) Conhecemos toda a valora~ao que está implícita no termo "pri
mitivo", mas trata-se de expressao já consagrada em Antropología e Socio
logia, e que por isso mesmo adquiriu suficiente objetividade. Ao empre
gá-la acreditamos estar alheios a quaisquer juízos de valor. 
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Utilizando o termo "popula9ao rústica", estamos seguindo a defi
ni9ao efetuada por Antonio Candido de MELLO E SousA, em sua bela 
tese de doutoramento, "Os Parceiros do Rio Bonito". Prefere, éste 
autor, a denomina9ao "rústica", a "cabocla '', ou "caipira"; pois o termo 
"caboclo", em seu significado de origem, quer dizer mesti90 de branco 
e índio; e "caipira" tem a desvantagem de ser expressao exclusiva
mente paulista. <2 > A popula9ao rústica vive segundo a "cultura rústica". 

Mas que significa "cultura rústica"? Trata-se, diz ainda o autor, 
do "universo das culturas tradicionais do hornero do campo", as quais 
"resultaram do ajustamento do colonizador portugues ao novo mundo, 
seja por transferencia e modifica9ao dos tra~os da cultura original, 
se ja em virtude do contacto com o aborígine". O isolamento permitiu 
que, formada e concluída praticamente nos dois primeiros séculos de 
coloniza9ao, esta cultura rústica persistisse através do tempo, apresen
tando tra9os de cultura nativa misturados com tra9os de culturas 
negras, mas tudo vitoriosamente colorido com as tonalidades da com
ponente portuguesa. Todavía, malgrado éste isolamento, em nenhum 
momento da vida nacional se pode considerar a cultura rústica como 
fechada, assim como nao podemos considerar os grupos rústicos como 
formando em si mesmos, devido ao seu isolamento e auto-suficiencia, 
cada qual urna unidade separada das outras. Trata-se de "sociedade 
parcial dotada de cultura parcial", isto é, de um peda90 de sociedade 
global, (3) completada pela primitiva e pela citadina. 

Embora conservando um substrato comum com a cultura portu
guesa, de que se originava, a cultura rústica brasileira bem cedo se 
dif erenciou dela. A peque na quantidade dos primeiros colonos na 
vastidao da terra quando confrontados com os contingentes indígenas 
e negros utilizados como mao-de-obra; o isolamento em que viviam, 
já seriam fatores suficientes para levar a urna diferencia9ao sócio
-cultural. Junte-se ainda o contacto com duas culturas primitivas, a 
nativa e a dos escravos negros, a diversidade geográfica entre um país 
de zona temperada e um país de zona tropical (e, portan to, of ere
cendo ao homem, além de clima diferente, da inversao das esta96es, 
materiais diferentes para sua existencia quotidiana), para justificar 
transforma96es sócio-culturais importantes havidas desde o início da 
coloniza9ao. Em meados do século XVII, a cultura brasileira já estava 

(2) António Candido de MELLO E SousA, págs. 7-8, MS. 
(3) Estamos sempre utilizando "sociedade global" segundo a defini

!rªº dada por Georges GURVITCH: sao os fenómenos sociais que considera 
"os mais vastos'', com ascendencia sóbre urna realidade social dada, e 
"possuindo urna soberania jurídica delimitando a competencia de todos os 
agrupamentos nela integrados (inclusive o Estado cuja soberanía jurídica 
nunca deixou de ser relativa e subordinada, malgrado todas as aparencias 
em contrário) ", assim como também "urna soberanía social sobre todos os 
conjuntos que dela fazem parte ... " (G. GURVITCH, 1958, tomo 1, pág. 216). 
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suficientemente individualizada, ligada a urna estrutura social também 
peculiar, nao podendo mais ser confundida com a portuguesa. 

O isolamento em que permaneceu a colonia, segregada do resto 
do mundo pela metrópole, fez com que a mesma cultura cobrisse de 
maneira mais ou menos homogénea o país, de norte a sul, tanto mais 
que de norte a sul também foram mais ou menos homogeneas as 
condi96es sócio-culturais. Seus costumes, seus valores, evoluíram com 
certa lentidao, até que D. Joao VI abriu as portas a navega9ao estran
geira e instalo u-se com a corte portuguesa no Rio de J aneiro, inaugu
rando ali o primeiro foco verdadeiramente urbano. Pois esta cidade 
deixou de ser um apendice do campo, recebeu urna camada de indi
víduos inteiramente desligados da terra e de suas tarefas; a adminis
tra9ao pública adquiriu um vulto nunca sonhado e deu lugar a forma
~ao de outro grupo de indivíduos também afastados das lides agrí
colas; a abertura de escolas superiores e de indústrias veio contribuir 
para que nessas camadas citadinas se infiltrassem elementos nascidos 
e criados no próprio país. Se a existencia urbana é vivida por indiví
duos que nao extraem diretamente da terra seus meios de subsistencia, 
é entao que a vemos delinear-se com clareza no Brasil. As novas 
camadas citadinas foram núcleo disseminador de um novo estilo de 
vida que aos poucos se espraiou por outras cidades importantes da 
época, e continuou a avan9ar pelo interior a dentro nos anos subse
qüentes. 

De sua forma9ao em <liante, a cultura urbana se caracterizou 
por estar, de um lado, presa a cultura rústica que avassalava cada vez 
mais; de outro lado, presa a evolu9ao da cultura ocidental; diríamos 
que, contando com materiais nacionais para se construir, tent'a confor
má-los de acordo com padróes ideais que toma a cultura ocidental. 
Assim, boje se acha num estágio de industrializa9ao que profunda
mente a transformou e que lhe permite considerar-se muito moderna. 

A seu lado, persiste a cultura rústica como cultura propriamente 
camponesa; com este termo rústico queremos significar que se trata 
da primeira cultura historicamente formada entre nós; aqueta que 
Roger BASTIDE em seus estudos sobre a cultura negra e o folclore 
brasileiro, e Jacques LAMBERT em seu trabalho, denominaram cultura 
arcaica. Utilizaríamos arcaico, se nao tivesse urna anota9ao também 
de obsoleto, de caído em desuso; ora, trata-se de urna cultura que está 
e~. plena vigencia e que, a acreditarmos Jacques LAMBERT, é ainda 
v1v1da pela maioria dos brasileiros, pois a percentagem de habitantes 
citadinos é muito menor do que a de rurais. (4) 

Fixando, pois, o sentido total do termo cultura rústica, ou do 
adjetivo rústico qualificando grupos, valores, padróes de comporta
mento, diremos que se trata, neste trabalho, do conjunto de culturas 
tradicionais do hornero do campo no Brasil. Conjunto que está engas-

<4 > Jacques LAMBERT, 1959, págs. 134, 142. 
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ta do numa constela~ao mais ampla, formada pela sua conjuga~ao com 
a cultura urbana e a primitiva; a esta constela~ao chamaremos de socie-1 
dade global brasileira. Há entre elas duplo jógo, reciprocidade de 
influencias que nao f oi a inda estudada e que só pode ser compreendida 
se partirmos da posi~áo e das rela~óes que cada cultura mantém com 
a outra. Mas tal nao é, - pelo menos por enquanto - o nosso 
problema. 

Baseado nestas distin~óes culturais, o presente trabalho analisará 
de início os casos de messianismo indígena, e, em seguida, os de 
messianismo rústico para verificar até que ponto, tendo em vista pare
cen~as e disparidades, é possível anular ou conservar esta divisao, ou 
formular outra mais condizente com as peculiaridades que f orem 
sendo observadas. 

Estaremos, assim, seguindo a divisao cultural que é possível fazer 
para o Brasil: um Brasil primitivo, incorporado numa sociedade global 
brasileira na medida em que esta vai, por vários meios, atraindo para 
o seu seio tribos que ainda nao tenham tido contacto com os brancos 
e que vao sofrendo processos de acultura~ao; um Brasil rústico, que 
mais e mais se ve infiltrado de elementos urbanos; e um Brasil urbano 
moderno, que segue mais ou menos os modelos do mundo ocidental. 

1 

MOVIMENTOS MESSIANICOS EM TRIBOS PRIMITIVAS 

1 - Descrifáo 

Ao chegarem os portugueses as costas brasileiras, encontraram-nas 
povoadas nalguns pontos por índios guaranís, que pareciam recente
mente instalados na regiao: conheciam muito pouco da arte de nave
ga9áo e quase nao utilizavam produtos marítimos, sua alimenta~ao 
baseando-se primordialmente na ca9a e nos produtos agrícolas. Kurt 
NIMUENDAJU levantou, pois, a hipótese de que este povoamento teria 
sido o resultado de urna grande migra~áo religiosa na dire9ao de leste, 
em busca da Terra sem Males, levando tribos do interior até a beira
mar. <1> Servia de base a hipótese a constata9áo de existirem entre 

(1) Em vagas sucessivas, teriam as tribos tupi-guaranis chegado as 
costas da Ba:hia no decorrer do século XV, prosseguindo o fenómeno até a 
segunda metade do século XVI. Anchieta é de opiniáo que primeiramente 
os tapuias teriam povoado a costa baiana e que depois teriam "se recolhido" 
para os matos, provavelmente em conseqüencia do avan~o tupi-guarani 
(ANCHIETA, 1933, pág. 302). Segundo MÉTRAUX, várias dessas tribos tapuias 
foram desalojadas pelos tupinas; em seguida os tupinambás afugentaram os 
tupinas e prosseguiram pela costa em demanda do sul (MÉTRAUX, 1927. 
págs. 5, 8; 1950, pág. 342). 
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estes índios, tanto na mitologia, quanto em sua estrutura social, ele
mentos que permitiam e podiam mesmo suscitar a realiza9ao de movi
mentos messianicos. 

Por outro lado, os primeiros cronistas e missionários assinalam 
certa efervescencia religiosa em tribos tupi-guaranis nos primeiros tem
pos da coloniza9ao; profetas indígenas iam de aldeia em aldeia apre
sentando-se como a reencarna9ao de heróis tribais, incitando os índios 
a abandonar o trabalho e a dan9ar, pois os "novos tempos", que instala
riam na terra urna espécie de ldade de Ouro, estavam para chegar.<2> 

A descri9áo que deixou Manoel da NÓBREGA de tais ocorrencias é 
a mais detalhada: "Somente entre eles se fazem urnas cerimónias da 
maneira seguinte: de certos em certos anos vem uns feiticeiros de 
mui longes terras, fingindo trazer santidade e ao tempo de sua vinda 
lhe mandam limpar os caminhos e váo recebe-los com dan9as e festas, 
segundo seu costume; e antes que cheguem ao lugar, andam as mulhe
res de duas em duas pelas casas, dizendo publicamente as faltas que 
fizeram a seus maridos urnas as outras e pedindo perdao delas. Em 
chegando o feiticeiro com muita festa ao lugar, entra em urna casa 
escura e póe urna caba9a que traz em figura humana, em parte mais 
conveniente para os seus enganos. Mudando a própria voz em a de 
menino junto da caba9a lhes diz que nao curem de trabalhar, nem vao 
a ro9a, que o mantimento por si virá a casa, e que as ... enxadas irao 
cavar e as flechas irao ao mato por ca9a para seu senhor e que hao 
de matar muitos dos seus contrários e cativarao muitos para seus 
comeres e promete-lhes larga vida, e que as velhas se hao de tornar 
mo9as e as filhas que as deem a quem quiser e outras coisas seme
Ihantes lhes diz e promete com que os engana, de maneira que creeín 
haver dentro da caba9a alguma coisa santa e divina que lhes diz aque
tas coisas, as quais creem. Acabando de falar o feiticeiro come9am a 
tremer, principalmente as mulheres, com grandes tremores de seu 
corpo, que parecem endemoninhadas (como de certo o sao), deitan
do-se em terra, e escumando pelas bocas e nisto lhes persuade o feiti
ceiro que entao lhes entra a santidade ... " (3) 

As crises determinadas por tais prof ecias nao passavam mu itas 
vezes de acessos de entusiasmo coletivo, como vemos da narra9ao de 
NÓBREGA; mas, repetindo-se, podiam redundar em migra9ao, registra
das pelos cronistas, em busca de urna espécie de paraíso terrestre, 
a Terra sem Males. Assim, aqueta inquieta9ao e agita9ao religiosas 
"que os missionários nos assinalam entre as tribos costeiras do Brasil, 

<2> Grande número de jesuítas registra estes acontecimentos. Ver José 
de ANCHIETA, 1933, págs. 331-332; e, nas Cartas Jesuíticas, 1931, as des
cri!;óes de Pero Correia, págs. 97-98; Leonardo do VALLE, pág. 382; Antonio 
PIRES, 1938, pág. 122; Joáo AZPILCUETA, pág. 147; ver também Serafim 
LEITE, 1938, págs. 20-31, tomo 11. 

(3) Cartas Jesuíticas, 1931, págs. 393-394; Serafim LE.ITE, 1938, 
pág. 20. 
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nao eram senáo sintomas precursores de urna migra~ao a terra sem 
mal". (4) ~tes movimentos em busca de um paraíso nativo, registra
dos por cronistas e jesuítas, foram mais tarde estudados principalmente 
por Kurt NIMUENDAJU, Alfred MÉTRAUX e Egon ScHADEN, que os 
designaram como messianicos ou quase-messianicos. 

O primeiro parece datar de 1539, segundo refere Alfred MÉTRAUX, 
que o encontrou em vários documentos e relatado especialmente por 
Gandavo. Sob a orienta9ao do feiticeiro Viaruzu, partira grande quan
tidade de tupis d~s costas brasileiras; dez anos depois chegavam os 
trezentos restantes a aldeia de Chachapoyas, no Peru, onde desperta
ram muita curiosidade. Embora certos cronistas invocassem o desejo 
de aventuras e de guerras dos tupinambás para explicar o movimento, 
Gandavo, que conhecia muito bem a mentalidade desses índios, afirma 
que tinham partido para encontrar a terra "da imortalidade e do des
canso eterno". <0> 

Sabe-se de urna tentativa de segunda migra~ao em 1562: dois fei
ticeiros pregaram o exodo a aldeias indígenas da Babia, cujos tres mil 
habitantes se dispunham a partir, quando um missionário jesuíta con
seguiu impedi-los. <6> Em 1569 bouve ainda na Bahia, na regiao do 
Rio Real, "fome e doen9a grande" que exterminaram os índios aldea
dos pelos jesuítas, fugindo os restantes para as florestas. Aproveita
ram-se os fazendeiros, escravizando-os; e os cativos "imaginaram que, 
lhes vinha f alar um santo, o qual lhes manda va que se fossem para 
suas terras, e com isto se levantaram ... ", matando "alguns portugue
ses, pondo fogo a algumas fazendas, roubando o que podiam". Conse
guiram os jesuítas, nao sem trabalhos, faze-Ios regressar. ('7) 

Por volta de 1600, tupinambás migraram "em tres tropas, em 
busca do Paraíso terreal ( coisa de bárbaros) rompendo e conquistando 
terras", e depois de muito caminhar acabaram instalando-se na ilha de 
Tupinambarana. A peregrina~ao tinha-os levado a atravessar o Brasil 
ero sua maior largura, até o sopé dos Andes; aí encontraram os espa
nhóis, retrocederam e acabaram por se estabelecer na referida ilha, na 
confluencia do Madeira com o Amazonas, em 1684. A cita9ao de 
Maurício de HERIARTE mostra que se tratava tan1bém de urna busca 
da Terra sem Males, e nao de simples fuga diante da penetra9áo por
tuguesa em seus territórios. (8) 

(4) MÉTRAUX, 1950, pág. 342; Id., 1928, pág. 212. 
(5) Acha MÉTRAUX que estes índios talvez estivessem impelidos por 

decep9ao anteriormente experimentada: depois de buscarem inutilmente o 
paraíso a leste, conforme indica o mito, retrocederam e passaram a pro
curá-lo no centro da terra (MÉTRAUX, 1927, pág. 15; Id., 1928, págs. 212-
213; Id., 1950, pág. 343). 

(6) MÉTRAUX, 1927, pág. 11; Id., 1950, pág. 342. 
(7) ANCHIETA, 1933, pág. 373. 
(8) MÉTRAUX conta que os guaranís conheciam a existencia do Impé

rio Inca e tinham em grande conta os objetos de metal e certas roupas ali 
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Algumas migra9oes citadas se dao ao revés do que habitualmente 
se observava; isto é, em lugar de partirem do interior para o litoral, na 
cren9a de que a Terra sem Males se encontrava do outro lado do 
oceano, partero os índios do litoral para o interior. Mais do que decep-
9oes experimentadas por buscas a~teriores do lado do mar, é ~abível 
a hipótese levantada por Alfred METRAUX de que o vago conhec1mento 
que tinham os tupis da existencia . do Império . Incaico p~dia t~-~~s 
feito tomar o caminho de oeste; po1s estamos diante da 1mposs1b1h
dade de explicar de outra maneira esta corrida precipitada para o Peru 
que se produziu no século XVI, entre certas tribos tupis da costa do 
Brasil." (9) E mais plausível ainda se torna quando se admite a possi
bilidade de anterior desilusáo na busca do paraíso a leste. 

Claude d'ABBEVILLE também observou movimentos semelhantes 
nos anos de 1605 e 1609. Em 1605, determinado pajé<10> promoveu 
a migra9ao de perto de doze mil índios que, saindo de Pernambuco, 
f oram na dire9ao da Ilha de Maranhao, onde outros já se tinham 
refugiado procurando escapar aos portugueses. Afirmava o pajé que 
nao nascera de pai e máe e sim da boca de Deus; viera anunciar a 
palavra divina e era quem dava fertilidade a terra, mandava no sol e 
na lua, outorgava aos índios bens e alimentos. Nao comía como os 
outros borneos, nutria-se de um licor que Deus lhe mandava, mas 
seu companheiro, que junto com ele aparecera e que sempre o secun
dava, se alimentava normalmente, participando dos despojos de luta, 
quando por acaso ha vi a. Ao entrar numa aldeia, era o profeta prece
dido por um batedor que anunciava sua chegada, contava quem era 
ele, amea9ando com peste, doen9a, forne e escravidao aqueles que nao 
lhe obedecessem. O profeta guiou seus adeptos por quinhentas ou 
seiscentas léguas, mas, chegando ao Maranhao, encontrou a resistencia 

fabricadas, de que conseguiam lan9ar mao; certas hordas guaranís teriam 
mesmo identificado o imperador inca com seu herói cultural Candire 
(MÉTRAUX, 1929, pág. 305 e principalmente a nota das páginas 305-306; com 
a cita9ao do livro de HERIARTE, e as páginas 301, 307, 313-315; Id., 1927, 
pág. 12). Segundo AcuñA, porém, aqueles índios estariam simplesmente 
fugindo dos portugueses. 

(9) MÉTRAUX, 1929, pág. 305. 
(10) :este pajé é dado como tendo sido um portugues muito conhece

dor dos ritos guaranís, que assumira o papel do herói civilizador (MÉTRAUX, 
1950, págs. 344-348). Mas Estevao PINTO, em suas notas ao capítulo XVI, 
da mesma obra de que foi o tradutor, afirma que há confusao entre a 

• •A • 

expedi~ao do jesuíta Francisco Pinto e um pretenso mov1mento mess1an1co; 
muitos índios teriam partido nessa época acompanhando o jesuíta, de onde 
o engano de Claude d'ABBEVILLE (MÉTRAUX, 1950, págs. 344:348, e.m not~). 
No entanto, nao deixa Esteváo PINTO muito claro se nao tena hav1do, alem 
da expedi9áo do jesuíta, também urna migra~áo indígena, sendo o engano 
apenas confusáo quanto ao chefe da mesma. 
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dos potiguaras auxiliados pelos franceses, morrendo na luta ele e o 
companheiro. Os adeptos restantes regressaram a Pernambuco. (11) 

O segundo movimento registrado pelo mesmo cronista teve lugar 
por vol~a de ~609. UTa encarna~ao do demonio ou Jurupari apareceu 
~os tup1nambas, tambero em Pernambuco, propondo-lhes meios para se 
hbertarem dos brancos e porem fim as condi~óes penosas em que se 
encontravam; prometia-lhes que, se o seguissem, levá-los-ia para o 
paraíso terrestre dos caraíbas e dos profetas. O povo f oi atrás dele em 
número superior a sessenta mil. Após andarem seiscentas léguas so
frendo perigos e desgra~as, perderam pouco a pouco a fé no Úder. 
Foram encontrados finalmente pelo senhor de La Ravardiere, que os 
levou para junto de outros indígenas já. refugiados na ilha do 
Maranhao. c12) 

~stes movimentos tiveram lugar na regiao baiana e pernambu
cana. Mas houve algo de semelhante na regiao paulista, como vemos 
das. cartas de ANCHIET A. Registra este, escrevendo de Piratininga em 
abnl de 1557: "Pelo sertao anda agora um (feiticeiro) ao qual todos 
seguem e veneram como a um grande santo. Dao-lhe quanto tem, 
porque se isto náo fazem, creem que ele coro seus espíritos os mata
r~ logo. &te, metendo fumo pela boca, aos outros lhes dá seu espí
nto, e faz seus semelhantes; aonde quer que vai o seguem todos e 
andam de cá para lá, deixando suas próprias casas. Contudo alguns 
dos mesmos índios o tero por mentiroso, como nos disseram de dois 
catecúmenos, que daqui foram, em cuja casa o santo com os seus 
ousou entrar. Diz ele que há de passar por aquí na guen;a aos contrá
rios, e que de tornada há de destruir esta igreja cuja fama anda por 
todo o sertao, do qual nenhum medo ternos, senao ele desta maneira 
quer ser temido dos seus." <13> Por volta de 1590 um indígena 
e~ucado na aldeia jesuítica de Pinheiros fez-se passar por santo reu
n1ndo a sua volta muitos fiéis. Um dia assaltou a aldeia a frente dos 
adeptos, entrou na igreja, decapitou a imagem da Virgem e entroni
zou-se no altar, declarando que era ele a Santa Maria. Atacado pelos 
portugueses, foi exterminado mais os seus. (14) &tes movimentos 
to~am já forma diferente daqueles que vimos registrados na regiao 
baiana e pernambucana, quase todos pacíficos, pois se manif estam 
violentamente contra os colonizadores; outrossim, surge um aspecto 
sincrético que nao f ora observado naqueles. 
, Poré1:11, o movimento mais detalhadamente narrado, nessa época, 
e o que figura nas Confissoes e Denuncia~es da Inquisi~ao na Babia, 

< 11 ~ Claude d'ABBEVILLE, 1945, capítulo XII; ver também MÉTRAUX, 
1928, pags. 16, 252; Id., 1927, pág. 11; Id., 1950, págs. 344-348. 

<12> Claud,e d'ABBEVILLE, 1945, págs. 252-253; MÉTRAUX, 1927, pág. 
11; Id., 1950, pags. 348-350; Id., 1928, pág. 252. 

(13) ANCHIETA, 1933, págs. 98-99. 
<14 ) Alcantara MACHADO, 1929, págs. 210-216; J. de MESQUITA, 1946, 

pág. 247. 
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tendo tido lugar entre os índios escravizados das planta~es do Recon
cavo. Um índio de nome Antonio, educado na casa jesuítica de Tinha
ré, chefiou seita em que elementos cristaos se misturavam a elementos 
indígenas; reuniu em torno de si um grupo grande de adeptos, cujos 
maiorais f ormavam como que urna corte celeste de santos e santas, 
havendo também bispos, sacerdotes e sacristáos. (l5) A prega~áo se 
desenrolou primeiramente no sertao, entre os índios escravos fugidos 
das planta~oes, frutificando abundantemente. Afirmava o líder que 
era chegado o momento de nativos retomarem o lugar dos senhores, 
escravizando os brancos; por isso Deus o enviara a pregar. O ídolo 
que adoravam libertaria os fiéis do cativeiro, passando os brancos dali 
por diante a trabalhar, e os que se recusassem seriam transformados 
em árvores e pedras. <16> Além da liberta~áo dos índios da escravidao, 
pretendía também o novo Papa "emendar a lei dos cristáos", (17), que 
estava errada, e para isso instituía urna nova religiao, sincretismo entre 
o catolicismo e cerirnonias nativas. 

A descri9ao de Diogo DIAS patenteia a quantidade de elementos 
cristaos no ritual da seita: tinham "um ídolo de pau em urna casa ao 
n1odo de igreja na qual estava urna pía de batizar onde os mesmos 
índios se batizavam uns aos outros e outra pia com água benta com 
seu hissope, e um altar com seus casti~ais de pau, e uns livros de 
f olhas de tábuas de pau com certas letras escritas porque eles a seu 
modo liam e com urna cadeira feíta de um só pau inteiro em que eles 
como em confessionário confessavam as femeas ( ... ) arremedando 
e contrafazendo os usos e cerimonias que se costumam fazer nas igrejas 
dos cristáos, mas tudo contrafeito a seu modo gentílico e despro
positado." <18> 

Ao lado destes elementos rituais cristaos, havia outros indígenas: 
o Papa era também chamado Tupanasu - que quer dizer Deus grande, 
explicava o denunciador; os indígenas cristaos, ao se rebatizarem, toma
vam nomes nativos (Unduari, Bujuri, etc.); nos ritos era utilizado o 
tabaco, considerado "erva sagrada", cuja fuma~a engoliam até produ
zir transe místico; e o ídolo, além das ora9oes copiadas ao catolicismo, 
era reverenciado com dan~as e cantos religiosos a maneira indígena, 
cujo alarido se ouvia de longe. <19> Contavam outrossim que o Papa 
escapara do dilúvio metido no olho de urna palmeira - reminiscen-

<15> As páginas em que aparecem os fatos, nas Denunciafóes e Con
fissóes, sao tao numerosas que seria fastidioso enumerá-las. Indicaremos 
aquelas em que as descri~óes sao mais extensas. Para a corte celeste, por 
exemplo, ver CALAZANs, 1952, pág. 12; Heitor Furtado de MENDON~A, 1923, 
pág. 169; MENDON~A, 1925, págs. 251-254. 

(l6) CALAZANS, 1952, págs. 14-15; MENDON~A, 1923, pág. 25. 
(17) MENDON~A, 1925, págs. 321-322. 
(18) MENDON~A, 1925, págs. 473-474. 
(l9) MENDON~A, 1925, págs. 277, 321, 353; Id., 1923, págs. 28-29, 

64-65, 78-79, 87-89, 104-109, 121-123, 167-173, etc. 
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cia de um dos mitos do herói cultural que desse modo escapa ao fim 
do mundo. <20> O rebuli90 causado pela ocorrencia nas planta9óes 
baianas foi tal que o governador da Babia enviou tropa contra a seita, 
conseguindo extinguí-la malgrado a prote9ao dispensada por Fernao 
Cabra! de Ataíde, grande senhor de terras e de escravos, <21> que em 
dado momento agasalhou a seita em suas terras de Jaguaripe. <22> 

Caracteriza este movimento o fato de o líder se apresentar como 
um "santo" e nao como um "caraíba", (o que se dera também no mo
vimento contra a aldeia de Pinheiros) dirigindo um conglomerado de 
indígenas doutrinados ou nao pelos padres, num cerimonial que reunia 
ritos indígenas e ritos crístaos. 

Assim, nestes doís prímeiros séculos de coloniza9ao, movimentos 
violentos e nao-violentos, movimentos indígenas e movimentos sincré
ticos enriquecem a paisagem religiosa. No entanto, a partir do século 
XVII, deixamos de ouvir falar netes na zona costeira onde até entao 
vinham sendo observados, e é na regiao paraguaia que passam a proli
ferar "messias" em tal quantidade que os cronistas locais os conside
ram como "urna classe especial de magos, sobreposta a dos simples 

(20) MENDON~A, 1925, pág. 277. O mito foi registrado por THEVET 
em sua Cosmographie Universelle, no período colonial, e foi encontrado 
ainda hoje entre os Mbüás de Guairá, por León CADOGAN (1959, págs. 
57-59). 

(21) É interessante notar que a figura de Fernáo Cabral de Ataíde se 
destaca nas Denuncia~oes por outros delitos, além da enormidade em con
sentir que na sua propriedade se agasalhasse a Santidade, e do crime incon
cebível de participar ele próprio das cerimonias gentílicas. Andara também 
em questao e conflitos com os jesuítas, conforme queixa do Padre Antonio 
Pires, provincial da Companhia de J esus, em 1571 : capturara índios e índias 
que pertenciam a povoa9ao e igreja de Sao Joao, "dizendo que nada tinha 
que ver com Padres nem com governador que maior era seu poder que 
todas as justi~as" (José de Anchieta, 1933, pág. 363 ). Devia ter sido pode
rosa a for~a mandada contra ele, ou entao muito grande a grita contra a 
Santidade para que, depois de tentar opor-se, tivesse deixado Fernao Cabral 
as forcas do governo penetrarem em suas terras e destruírem a Santidade 
- ele, o próprio bomem que afirmara na questao dos jesuítas, que "maior 
era seu poder que todas as justi~as." 

(22) José CALAZANS reconstruiu a história da Santidade. Tal quanti
dade de fugas de escravos e de mamelucos houve, ao surgir a seita, que o 
governador Manuel Teles Barreto, temendo um ataque a Salvador, deter
minou providencias, mandando ao sertáo urna companhia para acabar com 
ela. Fernáo Cabral de Ataíde, no entanto, já tinha mandado seus homens 
sob a direcao de um mameluco, o célebre "língua de terra", cognominado 
o Tamacaúna, pretendendo atrair os componentes da seita para sua proprie
dade, a fim de aumentar sua escravaria. Conseguiu do governador que 
sustasse a expedi9áo oficial argumentando que, se o Papa indígena viesse 
a saber que mandavam tropas contra ele, matarla os de Ataíde que já lá 
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chupadores ou médicos-feiticeiros comuns". (23) e que MÉTRAUX é de 
opiniáo que foram ali muito mais numerosos do que no resto da 
América do Sul. (24) . 

Assim se escalonam no tempo, ainda segundo Alfred MÉTRAUX: (25) 

séculos XVI e XVII, movimentos dos guaranis do Paraguai; séculos 
XVIII e XIX, guaraiús e chiriguanos; século XIX, moxos. (26) Ocor
reram na chamada Província do Paraguai, que entao abarcava territó
rios que boje formam o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, as provín
cias do sul e em parte do oeste do Brasil, e a Bolívia. (27) Em toda 
esta regiáo, as hordas mais numerosas e importantes eram de fala 
guaraní. <28) 

tinham chegado. O governador acedeu, retirou seus homens, e 0 Tama
caúna trouxe para Jaguaripe os adeptos da Santidade, que se instalaram 
numa aldeia a ?lguma distancia da sede - menos o Papa que, temeroso 
do que lhe pod1a acontecer, fugira durante a viagem. Com grande escan
~alo ?~. popula9áo colonial, Fernáo Cabral se arvorou em protetor da 
heresia : nao só a agasalhou em suas terras, como lhes mandava do enge

nho "tudo de que necessitavam"; recebia a mesa o líder chamado Santinho 
e. ~ma índia qu.e <:h~mavam , ~áe de Deus, sendo também acusado de par
t1c1par das cenmonias gent1hcas e de acreditar na "abusáo". Nenhum 
branco podia ir a aldeia sem sua licenca e os que podiam visitá-la tinham 
recomenda9á~ expr~ssa de nao ca~oarem dos ritos. Grande quantidade de 
esc:avos, f~g1~os ate de Salvador, engrossaram a seita, que reunia índios já 
bat~zados, 1nd1os pagaos, mamelucos e mesmo alguns brancos. Resolve 
entao o governador acabar com ela, enviando tropa as terras de Fernao 
~abr~l. .est~ tentou opor-se, mas vendo que nada adiantava, absteve-se de 
mtervu; o aJuntamento foi. ~iss~lvido, templo e cho~as destruídos pelo fogo, 
santos e santas levados pns1onetros, sendo que alguns acabaram nas prisoes 
do Reino (MENDON~A,, 1925, págs. 302, 316, 322, 382, 394; Id., 1923, pág. 
29; CALAZANS, 1952, pags. 32-33 ). 

(23) MÉTRAUX, 1931, pág. 70. 
<24 > MÉTRAux, 1957, págs. 53-60. 
(25) MÉTRAUX, 1950, pág. 329. 
<
26

> ~s tres últimas tribos pertencem a zona fronteira entre a Bolívia 
e ª._Arge~tma, mas fazem parte do grupo guaraní, tendo-se estabelecido na 
reg1ao, v1ndos da zona paraguaio-brasileira, mais ou menos na época do 
descobrimento do Brasil (Egon SCHADEN 1946 pág 49· Id 1959 págs 52-53). ' , . ' ., , . 

(27) A d .. - , . 1v1sao em provincias, a que aqui nos referimos era a efe-
tuada pela Companhia de Jesus, a fim de repartir a jurisdi9ffo dos dife
rentes grupos de sacerdotes enviados para a América do Sul. 

<28
> P.o~ isso os Jesuítas mandaram buscar no Brasil padres que já 

fa~assem o 1d1oma para darem comeco a obra de evangeliza9ao, em 1588. 
~ao c~me9aram de zero, como em terras brasileiras, urna vez que já conhe
c1am lmgua e costumes; por isso talvez a evangelizacao foi mais rápida. 
Ver Documentos para la Historia Argentina tomo XIV 1927 págs. 
LXIX, LXXII, LXXIV. ' ' ' 
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As hordas apresentavam forte homogeneidade sócio-cultural, e a 
ocorrencia de movimentos messianicos foi muito freqüente em todas 
elas.<29> 

As primeiras Cartas Anuais enviadas pelos Jesuítas que ali evan
gelizavam cao) a seus superiores em Roma, tratam do período mais 
antigo, quando os paulistas ca9adores de índios nao amea9avam ainda 
as tribos do território; as missoes vao-se espalhando pelas vizinhan9as 
dos rios Paraguai e Paraná, descendo até o rio Uruguai. Os movimen
tos que entao apareceram foram de revolta contra o poder crescente 
dos sacerdotes católicos, e nao de fuga para a Terra sem Males. Pre
gavam os pajés a conserva9ao do género de vida típico, ou o regresso 
a ele caso já tivesse sido abandonado. Foram caciques e feiticeiros 
que pregaram contra os padres, opondo-se a catequiza9ao, e até mulhe
res desempenharam o papel de profetisas. <31> No dizer de MÉTRAUX, 
constituíram os mais teimosos inimigos dos jesuítas; e em suas prega-
96es afirn1avam que eram os donos da morte, das mulheres, das 
colheitas, podendo destruir e tornar a criar o mundo a sua vontade. ca2 > 

O movimento que parece mais importante vem relatado na carta 
de 1626-1627. Na regiao do rio Paraná, un1 feiticeiro alcan9ou fama 
tao grande, foi tao reverenciado, que os índios "lhe construíram um 
palácio em que vivia sozinho com muitas concubinas", no interior de 

(29) Dada esta homogeneidade, incluímos em nosso estudo movimen
tos que se processaram em regia o que f oge aos limites brasileiros, mas que 
se passaram entre povos semelhantes aos que habitavam nossas florestas; 
a distin9ao geográfica nao pode servir de base para urna separa9ao que 
sócio-culturalmente nao existe. 

(30) A prega9ao jesuítica na regiao come9ou por volta de 1588, mas 
só se intensificou a partir de 1609. Documentos para la Historia Argentina, 
1927, págs. LXIX, LXXII, LXXIV. 

(31) Alfred MÉTRAUX, 1941, págs. 53-60. 
(32) O primeiro movimento vem citado na carta de 1617 e deu-se na 

aldeia de Guarambaré que, tendo sido abandonada pelos jesuítas, viu surgi
rem os espanhóis que escravizaram muitos índios. Foi o bastante para que 
aparecesse "um santinho" (sic) pregando que os jesuítas tinham enganado 
os índios, que todos deviam voltar as florestas, o que foi feito, desapare
cendo a aldeia (Documentos para la Historia Argentina, 1929, págs. 76, 
124-125). Na redu9ao de ltapoa, um grande feiticeiro profetizava que 
"logo chegaria o tempo em que eles se apoderariam de toda aquela terra, 
sujeitando ao seu império todos os que nela existiam, inclusive os próprios 
padres que, invertida a sorte, viriam a ser mandados e a servir aos índios 
da mesma maneira que agora estes obedeciam aos padres". Mas foi seve
ramente castigado e, "com alguns presentes e outras carícias", conseguiram 
os jesuítrus transformá-lo, pouco a pouco, de adversário em aliado. 
(Documentos para la Historia Argentina, 1929, pág. 270). Na regiáo do 
Paraná, urna índia, intitulando-se Mae de Deus, dificultou muito os traba
lhos de catequese (Documentos para la Historia Argentina, 1929, pág. 281). 
Na redu~áo de Acarayg os feiticeiros davam muito que fazer - em partí-
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um bosque sagrado, onde nenhuma outra habita9ao era permitida; 
abriram-se ali várias aléias amplas e bem niveladas para o acesso dos 
fiéis que, mal avistavam de longe o templo, se prostravam em terra 
reverenciando ao santo. e.ste contava pela regiao adeptos que nomea
ra "bispos" (sic); os bispos, por sua vez, escolhiam vigários, fiscais e 
ministros. O sinal distintivo destes cargos eram varas de diferentes 
tamanhos, - as mais longas cabendo aos bispos, as menos longas aos 
vigários -, tudo recebido do referido Papa. Esclarece o jesuíta que 
as varas-insígnias nao tinham sido inven9ao deste grande feiticeiro, 
constituíam antigo costume tribal, sustentado e ratificado pelos 
mitos. <33 > 

Deviam vigários e bispos convocar o povo que viesse a doutrina, 
copiando o que faziam os padres; ordenavam-lhes também que rezas
sem as ora96es por estes ensinadas, advertindo no entanto que eram 
as únicas coisas em que deviam segui-los, pois quanto ao resto tudo 
era maléfico. Na verdade, os padres eram considerados inimigos 
mortais dos índios, por pretenderem a destrui9ao deles. A confissao 
fora instituída porque, por meio dela, podia o feiticeiro inteirar-se das 
inten96es de seus adeptos. Assim, queixava-se o jesuíta relator do 
fato, embora aquelas tribos "nao reconhe9am nenhuma divindade supe
rior porque sao inteiramente ateístas, nao contente o demonio de dene
gar a Deus a suma venera9ao, faz com que esta seja atribuída a algu
ma criatura que, contrafazendo as obras de Deus e a hierarquía de sua 
Igreja, leva alguns <lestes feiticeiros de maior fama a serem adorados 
como Deus e tidos como sumo-sacerdote ou Papa".(34) 

No período de 1635 a 1637, juntamente com amea9as e ataques 
dos paulistas que, a frente de mamelucos e indígenas, andavam em 
correrías pelo território das Missóes a fim de capturar escravos, (35) 

novos feiticeiros apareceram inculcando-se enviados divinos, que bus
cavam muitas vezes alian9as com os paulistas a fim de acabar coro as 

cular um cacique que se apresentava como grande sacerdote ou Papa, e 
era muit,o temido pelos silvícolas (Documentos para la Historia Argentina, 
19 59, pag. 294). Perto da redu9ao de N ossa Sen hora da Concei9ao no 
território de Guaíra, outro feiticeiro de grande fama se fazia adorar c~mo 
Deus e impedia a entrada de padres no território sob sua domina~ao 
(Documentos para la Historia Argentina, 1959, págs. 363-364). 

<33) A tal ponto que os jesuítas adotaram o mesmo costume· os 
a.Icaide_s e alguazis indígenas das missóes possuíam todos suas varas, 'que 
s1mbohzavam a autoridade de que estavam revestidos, "com o que se dao 
por muito favorecidos" (Documentos para la Historia Argentina 1929 
pág. 365). , • 

<34 > Documentos para la Historia Argentina, 1929, págs. 363-365. 
. <35> Os limites entre as terras dos paulistas e as das missóes eram 

~mto vagos. Numa das cartas dos jesuítas, diz-se que a província de Guaíra 
corre trezentas léguas até confinar com o Brasil na vila de Sao Paulo, 

tendo d~ largura grande número de léguas de que nao se determinou ainda 
a quantidade ... " Documentos para la Historia Argentina, 1929, pág. 299. 
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redu~óes jesuíticas. Na regiáo do Paraná e Uruguai, surgiu Yagua
caporo, asseverando que criara o céu e a terra, que podia produzir 
chuva ou sol a sua vontade, que era senhor da vida e da morte; 
pregava contra os jesuítas que deviam ser eliminados, pois, "ensinavam 
urna doutrina falsa e comprometedora de sua autoridade". (36) Tres 
chefes importantes e grande número de caciques menores se junta
ram ao afamado feiticeiro. Empenhava-se este em arremedar os ritos 
sagrados dos cristáos, construindo templos nos quais reunia o povo 
para sermóes e para batizar. O batismo consistia em lavar o corpo 
dos pés a cabe<;a, cantando em alta voz: "Taytin decara ybagué'', que 
queria dizer: "batizo-te para tirar-te o batismo", - receben do em 
seguida, o neófito, um nóvo no me. Anuncia va Y aguacaporo nas pré
dicas o próximo fim dos cristáos, fóssem jesuítas ou indígenas conver
tidos, pois viriam tigres e outras feras em bandos devorá-los. Para 
reunir maior número de nativos, "os adeptos se esparramaram por 
toda a parte, caminhando de aldeia em aldeia, cantando e dan<;ando 
e proclamando a ruína dos cristáos." 

A inquieta~áo dos jesuítas foi extrema, pois fugiam indígenas em 
quantidade das redu~óes para juntar-se a nova seita, sendo que outros 
deixavam de freqüentar as missóes com medo das catástrofes anun
ciadas. Nesse meio tempo faleceu Yaguacaporo, mas seus sequazes 
esconderam-lhe a morte, anunciando que o grande chefe se retirara 
para a solidáo a fim de melhor preparar a vingan<;a contra os jesuítas, 
devendo voltar muito em breve quando tudo estivesse pronto. Depois 
de alguma hesita<;áo, resolvem os jesuítas atacar antes de serem ataca
dos e, bem sucedidos, aprisionaram do is dos chef es da rebeliáo e muitos 
adeptos, enquanto o terceiro fugia. Os prisioneiros f oram enviados 
para redu<;óes longínquas, a fim de que, af astados dos seus e em 
convivencia com índios convertidos, viessem também a adotar a nova 
fé. (37) 

A política seguida pelos jesuítas era sempre a mesma. Evitavam 
tanto quanto possível a luta, travando-a somente quando a situa<;áo 
se tornava insustentável. Em geral, esfor~avam-se por atrair estes 
chefes-feiticeiros as redu<;óes, procurando conquistá-los por meio de 
presentes, ou usando de artimanhas para cobri-los de ridículo e destruir 
assim seu prestígio. (38) Exibidos na pra<;a central da redu<;áo, os 
índios convertidos dan<;avam em torno deles, ca<;oando e exigindo que 
mostrassem seus poderes divinos. Em seguida, eram enviados para 

(36) Documentos para la Historia Argentina, 1929, págs. 556-558. 
(37) Documentos para la Historia Argentina, 1929, págs. 556-558. 

-e.ste movimento é provavelmente o mesmo referido por del Techo in 
MÉTRAUX, 1931, pág. 74, e 1950, pág. 356; ou pelo menos a semelhan~a 
é muito grande. 

(38) Ver também outros movimentos nos Documentos para la Histo-
ria Argentina, 1929, págs. 676-678, 707, 734-736. 
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nlissóes longínquas, onde a existencia no meio de silvícolas de tribos 
diferentes das suas e já convertidos acabaría por quebrantar-lhes a 
revolta. 

N
. 

1
Histdor

1
iaTdorehs dAos pri~eiro~ tempos coloniais paraguaios, como 

}co as e . ec . o, n,t~nio R~1z de Montoya e Pedro Lozano, tam
bem ~e refenram a vanos cac1ques-feiticeiros. Dois deles merecem 
men<;ao. <39) 

O primeiro, que alcan<;ou grande fama, viera das costas do Brasil 
a~ompanhado de sua mulher e de um escravo. Apresentou-se na mis
sao de Loreto coberto de plumas, dan<;ando e afirmando ser 0 senhor 
da morte,,.. das mul~eres e das colheitas, podendo destruir o mundo 
c?m seu sopro e cna-lo novamente. Com o claráo de seu rosto dera 
vida ao escra.vo que o acompanhava, concebendo ambos a mulher com 
a qual entrehnham rela<;óes carnais. Semeou o terror entre os índios 
amea9ando-os de morte, principalmente ao jesuíta que regia a missao' 
Pa~r~ <;ataldino, e aos neófitos. O padre, no entanto, conseguí~ 
apnsiona-1~ e d8!-lhe urna sova, fazendo-o perder todo o prestígio. (40) 

. . O ma1s no~avel dos chef es em revolta, porém, f oi Guiravera, que 
v1v~a ,..ent:e os nos Ineay e, Ubay, e que formara um centro de grande 
resist_:ncia contra os 1esu1tas. <41 > Afirmava-se deus e dizia-se em 
r~la9oes. ~onstantes com. o :éu: O _iesuíta Montoya convidou-o a que 
v1~s~e vis1tá-Io e ~ aqu1escenc1a fo1 dada mediante muitas condi~; 
ex.1g1u que determinados caciques fóssem ao seu encontro; que se en
feitassem . as ruas com ramos de árvores, coberto o chao de tecidos; 
que ~he f1zessem presente de urna túnica nova; que os índios todos se 
reun1ssem para cantar em sua honra; e que Ihe construíssem um rancho 
at~petado, ~nde seria colocado um trono. Porque ele era Deus, tinha 
cnado o ceu e a terra, repartindo entre seus adeptos os bastóes dé 
comando. Montoya acedeu e o feiticeiro, ao chegar diante ·da aldeia 
aben9oou-a c?m adema~es de verdadeiro pontífice. No entanto, Mon~ 
toya consegu1u. submete-lo, fazendo-o abdicar de suas idéias. (4'2) 

. ~t~s mov1me!1tos antijesuíticos e anticristaos das missoes para
guaias tem como hder:s e.befes puramente indígenas, ao que se saiba, 
se~ nenhuma permanencia anterior nas missoes. Sáo caciques-feiti
ceiros q~e. defendem sua autoridade contra o descrédito que resultava 
do prestigio crescente dos padres. No entanto, elementos cristaos já 

, <39 > Ver outros cm MÉTRAUX, 1931 págs. 74, 79, e também 1950, 
pags. 354-355. ' 

<40> In MÉTRAUX, 1931, pág. 72. 
(41 ) o . . . d d. . m1ss1v1sta a Carta Anual de 1626-1627 refere-se a Guiavera 

iz~nd~ que era um cacique de grande importancia que se levantara contr~ 
~s JCSUI!as, a~ fundarem estes , a Redu~o dos Sete Arcanjos, no território 
e~ Gu~ira. Nao f:1la nada, porem, de suas qualidades de feiticeiro, dando-o 

,mo hder guerreiro apenas. (Documentos para la Historia Argentina 1929 
pag. 348.) ' ' 

<42> MÉTRAUX, 1931, pág. 74-76. 
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se adicionam a elementos nativos no arsenal religioso que utilizam, 
explicando os jesuítas que tal se dava porque "se prezam os índios 
de em tudo serem macacos dos espanhóis". (43) 

Houve também nessa regiao outros movimentos, liderados por indí
genas que viveram nas redu96es ou que até netas se criaram. Nas 
Cartas Anuais dos jesuítas, porém, semente figura um desse tipo. Poi 
na redu9áo de Nossa Senhora da Concei9áo, no território de Guaíra; 
o indígena em questáo, fugindo da aldeia dos padres onde fora cate
cúmen<?, andava pelas florestas a pregar contra estes "e inquietava os 
índios com suas artes diabólicas". Capturado e levado de novo para 
a aldeia, o jesuíta que a dirigía entregou-o aos habitantes para que o 
castigassem - e ele foi entáo a9oitado em plena pra9a. (44) 

Alfred MÉTRAUX encontrou, em diferentes documentos, referencia 
a líderes educados em missóes; <45) o mais importante deles foi o pro
feta Oberá, que mereceu ser cantado em versos num poema de Barco 
Centenera. Educado por um padre espanhol, fortemente influencia
do pelo cristianismo, Oberá certo dia internou-se no sertao e come~ou 
a pregar, fazendo-se chamar "mensageiro de Deus" e "libertador da 
na9áo guaraní". Afirmava ser filho de urna virgem, exigía que o 
adorassem, recebia oferendas e prometía libertar os índios dos brancos; 
rodeava-se de concubinas, entregando-se sem cessar ao canto e a 
dan9a e incitava os indígenas a fazerem o mesmo, pois era esse o meio 
essencial de alcan9arem a liberta9áo que pretendiam. Seu filho Guiraró 
foi investido do cargo de pontífice, tendo-lhe o pai confiado o poder 
sobre raios, doen9as, inunda9óes; era também quem rebatizava os indí
genas, trocando-lhes os nomes cristaos por outros nativos. Os índios . 
convertidos abandonavam as redu9óes para seguí-Jo; os pagáos larga
vam suas próprias aldeias e todos viviam reunidos a sua volta, dan9an
do e cantando ininterruptamente. Em breve a fome foi espantosa no 
acampamento, mas nao quebrantou a fé no líder. O mesmo nao se 
deu, quando atacados pelos espanhóis, viram os adeptos que a imuni
?ade prometida era inexistente; massacrados aJguns, o restante fugiu, 
1nclus1ve o profeta, de que nunca mais se teve notícia. ~ste movi
mento terminou em 1579. (46) 

Parecem porém cessar os movimentos nessa regiao durante o 
século XVIII, ou pelo menos nao f oram tao dignos de nota. ~ entre 
os ferozes guaranís do sopé dos Andes, os chiriguanos, que sao encon
trados nesse século, coincidindo com a coloniza9áo franciscana que 
ali se desenvolvia. Tais índios viviam no Brasil e no Paraguai até 

( 43) Documentos para la Historia Argentina, 1929, pág. 365. 
<44> Documentos para la Historia Argentina, 1929, pág. 363. 
( 45) Ver ainda os movimentos de Juan Cuara (MÉTRAUX, 1931, págs. 

73-74); de Rodrigo Yaguariguay (MÉTRAUX, 1931, págs. 79-80). Estao 
também citados em MÉTRAUX, 1950, págs. 355-356; Id., 1957, págs. 110-111. 

(4 6) MÉTRAUX, 1950, págs. 353-354; Id., 1931, págs. 76-79; Id., 1957, 
págs. 11 0-111. 
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pouco depois da descoberta do Brasil; mas, tendo morto um capitao 
portugues, temeram vingan9a e fugiram em massa pelas margens do 
rio Pilcomaio, até chegar a regiáo que passaram a ocupar, desalojando 
os que ali habitavam. Tribo muito belicosa, combatia os vizinhos e 
se manteve sempre em guerra contra os espanhóis, conservando-os 
afastados de seu território. Esta guerra era de inspira9áo sobrenatu
ral ; vários caciques e até mulheres se inculcavam Tunpa, isto é deus, 
(as mulheres sendo Tunpa ichi, isto é, mae de Deus); afirmando que 
encarnavam a divindade em carne e osso, reuniam os índios e diri
giam a guerra santa contra os brancos. (47) 

As tres insurrei9óes de que se tem mais detalhes ocorreram em 
1778, 1779 e 1892. A primeira parecia seguir mais de perto o mo
delo indígena, pois o indivíduo que se apresentava aos chiriguanos 
como enviado divino tinha em sua companhia urna mulher e outro 
índio, do mesmo modo que nas lendas indígenas os dois Gemeos estao 
acompanhados por urna mulher. Mas aqueta era a Virgem, e o outro 
indivíduo era o irmao do Reí Inca, e prometia enriquecer a todos os 
que o seguissem, enquanto urna ch uva de f ogo liquidaria os in
créus. ( 48 ) Em 1779, foi um índio criado nas missóes franciscanas entre 
os guaraiús que anunciou por meio de bastóes de dan9a que os índios 
deviam abjurar o cristianismo e acompanhá-lo em busca do Grande 
Antepassado, que os levaria ao paraíso, mas para isso deviam aban
donar as roupas européias, retomar a poligamia e dan9ar dia e noite. (49) 

Finalmente, o último homem-deus chiriguano foi Apiawaiki, que mos
trava Tunpa, a divindade, habitando determinada cabana, diante da 
qual os índios murmuravam, de joelhos, seus pedidos e suas preces. (50) 

E.stes movimentos sao aqui incluídos por se terem passado entre tribos 
guaranis semelhantes as que viviam no Brasil. 

Durante o século XIX, novas regióes brasileiras vao-se mostrar 
férteis em movimentos messianicos: a fronteira paraguaio-brasileira· 

(47) P. Bernardino de NINO, 1912, págs. 67-78, 133-140, 276-378. 
( 48) MÉTRAUX, 1950, pág. 357; Id., 1931, págs. 81-85. O líder era 

um homem desconhecido que vinha acompanhado de urna chusma de "ín
dios bárbaros", isto é, pagaos; pregava em guarani que os maus seriam 
castigados com urna chuva de fogo, ou transformados em pedra. Contra 
ele foram enviadas várias expedi9óes militares. 

(4 9) P. J. CARDús, 1886, págs. 90-94; MÉTRAUX, 1950, pág. 358. 
Chamava-se Luís o profeta e fora criado por Frei Gregório Salvatierra. O 
mesmo frei Gregório conseguiu convencer o líder e trazer de volta as mis
sóes os indígenas, da primeira vez. Mais tarde, Luís foge de novo e reco
me9a as mesmas prega~óes conseguindo escapar sempre de seus perseguido
res. Somente por volta de 1844 é que se pode considerar extinto o movi
mento. 

• <50 > MÉTRAUX, 1931, págs. 84-86; Id., 1950, págs. 357-358. Apiawaiki 
afirmava que, se os índios fossem atacados, as carabinas vomitariam água 
em vez de balas; os índios enfrentaram desassombrados os soldados e foram 
dizimados, sendo em seguida fuzilado o líder, que fora capturado. 
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(onde nada mais se ouvira falar desde os fins do século XVII), e o 
Alto Rio Negro e seus afluentes I<;ana e Uaupés. (51) 

Trataremos destes em primeiro lugar, pois tanto quanto sabemos 
se extinguiram antes do início do século XX. Que f oram numerosos 
podemos depreender tanto do livro de F. DEBADIE, viajante frances 
que conta como era habitual aparecerem tais líderes, agrupando indi
víduos exaltados e tentando fundar "teocracias independentes, das 
quais seriam, bem-entendido, os chef es políticos e religiosos"; (52 ) 

quanto do relatório do Padre Romualdo Gon9alves de Azevedo, em 
que diz que, "a tirar-se a conclusao pelo que se passou no Uaupés, 
este negócio de santidade, que já se está generalizando em outras 
Povoa9óes, como S. Marcelino, na foz do Xié (Ichié) e S. Filipe no 
Rio Negro, parece urna conspira<;ao contra a gente civilizada". (53) 

Contam ambos de um indivíduo mesti<;o, o qual, manifestando 
dons proféticos, pos em polvorosa as margens do_ Amazonas e princi
palmente do Rio Negro, que percorria doutrinando, batizando, casan
do, tudo segundo ritos de sua inven<;ao. Fazia-se chamar Cristo Ale
xandre. Tribos inteiras vieram colocar-se a sua volta, das quais exigia 
obediencia cega, impondo-lhes duros castigos a menor falta. Um dia 
emigrou para determinado local que julgava apropriado para fundar 
seu reino; terríveis sofrimentos passaram os silvícolas durante o exodo, 
principalmente forne, e o líder exortava-os a paciencia, prometen do 
que Deus lhes enviaria "mandioca celeste" e reprimindo ferozmente 
urna revolta que eclodiu. Chegados a aldeia de Juquiarapecuma, ali se 
proclamou único chefe, pai e deus de toda sua gente, incitando-os a 
revolta contra o governo brasileiro, pois deviam ser eles os senhores 
naquela terra, e os brancos escravos. Contra eles f oi primeiramente 
enviado o Padre Romualdo Gon<;alves de Azevedo, que encontrou 
"para mais de mil pessoas armadas de armas de fogo e curabis (flechas 
com pontas envenenadas) dispostas a resistir as diligencias." Nao sur
tindo efeito a prega9ao do padre, um contingente militar foi em segui-

(51) O Rio Negro foi durante muito tempo disputado pelos espa
nhóis e portugueses, porque oferecia caminho fácil para chegar a Guiana 
e a capitanía geral de Caracas. Por isso era zona de litígio, em que os 
naturais das duas na9óes procuravam fundar postos duradouros, e que era 
constantemente percorrida por bandos inimigos tanto de urna quanto de 
outra na9ao. A Espanha tentou logo a evangeliza9ao, enquanto Portugal 
enviava predominantemente colonos e comerciantes para as suas terras; os 
índios se dividiam entre as duas na9óes. A popula9ao de origem· portu
guesa estendeu-se depressa pela zona, mais depressa do que a prega9ao 
missionáfia espanhola, de modo que o Rio Negro permaneceu portugues e, 
após a independencia, brasileiro. Ver HUMBOLDT, 1920. Tomo VI, págs. 
302-371. 

( 52) F. DABADIE, 1860, pág. 317. 
(53) Arquivo do Amazonas, n.0 7, pág. 88. 
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da enviado, mas o Cristo Alexandre e seus adeptos tinham conseguido 
fugir. <54> 

Além de DABADIE e do Padre Romualdo, outros viajantes deram 
notícia de movimentos semelhantes ocorridos sempre na mesma re
giao: (55) AvÉ-LALLEMANT, Karl APPUN, CHAMBERLAIN, KocH
GRüNBERG, sendo corroborados por documentos entao publicados na 
revista Arquivo do Amazonas. (56) O mais importante parece ter sido 
o dos dois Venancios que, na mesma época, percorreram as margens 
dos rios I9ana e Uaupés, desenvolvendo atividades semelhantes. 

No rió I<;ana surgiu em 1857 um índio venezuelano chamado 
Venancio, intitulando-se Santo Cristo; atraiu para seu redor grande 
quantidade de índios, aos quais ordenava dan9as contínuas em meio a 
abundantes cauinagens, trazendo-lhe os adeptos, como dádivas, rou
pas, galinhas, porcos. Afirmava que morria, que entao chegava até 
o céu, conversava com Deus e, cada vez que ressuscitava, trazia reno
vado poder de perdoar os pecados. Intimado a cessar suas prega9óes 
e embustes, amedrontou-se, regressando ao seu país. (57) Nessa mes
ma ocasiáo, um velho índio brasileiro, pregando para os lados da 
povoa<;ao da Guia, fazia-se chamar Padre Santo e era acompanhado 
por um Sao Louren90 e por urna índia velha que afirmava ser a Santa 
Maria. Também recebia presentes dos fiéis. Ordenava confissóes 
públicas, realizava divórcios e novos casamentos, "sucedendo a tudo 
isto divertimentos profanos de dan9as, comes e bebes, ( ... ) seguido 
do ensino da doutrina e dos supostos milagres do intitulado Cristo". 
Mas, enquanto o Cristo venezuelano fugia para seu país, as autorida
des brasileiras prenderam o Padre Santo e seus asseclas, levando-os 
para a foz do 19ana "a fim de lhes dar o necessário corretivo". (58> 

Sempre mais ou menos na mesma época e lugar, há urna série 
de outros movimentos: o do índio Aniceto; o de Basílio Melgueiro 

(54) F. DABADIE, 1860, pág. 317; Arquivo do Amazonas, n.o 7, págs. 
83-90. 

(55) Depois de terem sido alvo de intensa coloniza9ao, a indepen
dencia brasileira levara o marasmo as terras do Rio Negro. Por volta de 
1859, reinicia-se ali a obra da catequese, desenvolvida por franciscanos 
auxiliados pelo governo brasileiro, mas o progresso da regiáo permanece 
pequeno. Ver AvÉ-LALLEMANT, 1961, vol. II, págs. 120-121. 

(56) Citados por NIMUENDAJU, 1944, nota a página 40; MÉTRAUX, 
1928 págs. 222-223; Id., 1950, págs. 359-360; Id., 1931, págs. 87-88; Egon 
SCHADEN, 1946, pág. 51. 

(57) Arquivo do Amazonas, n.0 3, pág. 62; Id., n.0 5, págs. 14-15; 
AvÉ-LALLEMANT, 1961, vol. JI, págs. 121-122. Diz o Padre Romualdo que 
se tratava de um serrador de madeiras que se instalara na povoa9ao de 
Cuiari; conhecendo um pouco da doutrina crista, empregava parte do tempo 
em explicá-la aos moradores e, ganhando fama, passou a se inculcar "san
to"; seus ataques de catalepsia eram as "mortes e idas para o céu". 

(58) Arquivo do Amazonas, n.0 3, págs. 62-63; Id., n.0 5, pág. 14. 
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em 1857; o de Vicente Cristo, por volta de 1880. Em todos eles, o 
profeta cura doentes, prega o abandono do trabalho pois as plantas 
se desenvolverao por si, e proclama a necessidade da expulsao dos 
brancos. <59> 

Por sua vez, nas lindes entre o Paraguai e o Brasil, tribos guara
nis encetavam também por esse tempo migra9óes que persistem até os 
nossos días. O exodo tomou em geral a dire9ao de leste, em busca do 
mar, do outro lado do qual acreditavam os índios estar situada a Ter
ra sem Males. No entanto, alguns grupos, desiludidos, muitas vezes 
voltavam sobre seus passos a fim de buscá-la no centro do mundo, 
invocando o mito da cria9ao para corroborar esta opiniao. (60) Vários 
remanescentes deste exodo habitam boje a regiao de Itanhaém, no 
litoral paulista. (6l) 

Em 181 O, come9aram os tañyguás sua migra9ao, chefiados por 
1'randerykey e, ao atravessarem o território dos oguauívas, ensinaram 
a estes, que nao conheciam o mito da Terra sem Males e as dan9as 
religiosas; pouco depois, os oguauívas abandonavam também as mar
gens do Mbarakay, onde moravam, ef etuando a mesma busca, a partir 
de 1830. Várias migra9óes dessas hordas foram registradas. 

Os apapokuva-guaranis, habitantes da margem direita do rio lgua
temi, no extremo sul de Mato Grosso, partiram em 1870. <62> Tiveram 
sua migra9ao dirigida por diversos chefes, que formularam várias res
tri9óes religiosas, entre as quais a de nao comer carne, pois acredita
vam que esta tornava os corpos pesados, impossibilitando-os, de atra
vés da dan~a, se al9arem até a morada de 1'r andesy, "nossa Mae Gran
de", do outro lado do oceano. (63) NIMUENDAJU refere várias migra, 

(59) AvÉ-LALLEMANT, 1961, vol. 11, pág. 125; SCHADEN, 1946, pág. 
52; MÉTRAUX, 1950, págs. 359-360; Eduardo Galvao, 1959. 

(60) No mito da cria9ao diz-se que 'f'Janderuvusu, "nosso Pai Gran
de", fez sua casa no centro dos paus cruzados que sustentam a terra, de 
onde deduziram alguns indígenas que entao se deve procurar a Terra sem 
Males no centro da terra. 

(61) Segundo ScHADEN, os tañyguás e os oguauívas chegaram a lta
nhaém em 1820 ( 1954, pág. 15). Ver MÉTRAUX, 1950, pág. 330 e 
NIMUENDAJU, 1944, págs. 3-6. 

(62) O ponto de partida dos apapokuvas parece ter sido a aldeia de 
Jacareí ou de Porto Lindo, a poucos quilómetros da fronteira paraguaia. 
Chegaram grupos sucessivos ao litoral, de 1870 até 1912. (ScHADEN, 1954, 
pág. 15). 

(63) De acordo com a cren9a guaraní, para que o corpo se torne 
leve, o indivíduo deve alimentar-se unicamente de frutas, mel de abelha e 
urna espécie de canjica feíta de mel e milho cozido; só assim poderá subir 
ao céu conservando o corpo, que entao se torna imortal. NIMUENDAJU, 
1944, pág. 33. 

TRIBOS PRIMITIVAS 159 

9óes, (64) descrevendo com mais detalhes urna que teve ocas1ao de 
acompanhar, do interior do Estado de Sao Paulo até o litoral, em 1913. 

Era um grupo restrito de apapokuva-guaranis dirigido por urna 
n1ulher; vários acidentes lhes tinham reduzido o número pelo cami
nho. "Estavam tao convencidos do sucesso de seu empreendimento, 
que me sentí impotente (para faze-los desistir da empresa). Contei
lhes todos os exemplos que conhecia de pajés que renunciaram a tal 
plano; responderam-me que esses pajés eram tolos, que esses pajés 
nada tinham compreendido ... " Levaram ainda muitos dias até 
chegar a costa, perto de Itanhaém. "Os paraguaios seguiam reconcen
trados e mudos a meu lado, pela areia. Tinham imaginado o mar 
de outra maneira e sobretudo nunca tao imenso. Tudo, neste local, 
devia parecer-Ihes estranho. Sua firmeza recebera forte abalo". A pe
sar disso construíram a casa de dan9as e puseram-se a cantar e a 
dan9ar, participando NIMUENDAJU com seu "mbaraká", até que, exte
nuados, caíram por terra um após outro, desiludidos e desencoraja
dos. O conselho de NIMUENDAJU - voltarem para o interior e se 
recolherem ao Reservado de Araribá para viverem com outras tribos, 
ali refugiadas, - foi aceito. No entanto, mal tomaram o caminho 
de regresso, come9aram a mostrar amargo arrependimento. "- Nao 
fizemos tudo o que era preciso, pois para come9ar nem mesmo tínha-

(64) Nimuendaju fala das migra9óes orientadas por Nimbiarapoñys e 
Guyrakambis, que partiram em rumos diferentes e alcan9aram o litoral. 
Construíram sua casa de dan9as, mas, diante do insucesso, Nimbiarapoñy, 
convencido da impossibilidade de alcan9ar pelo lado oeste a Terra sem 
Males, voltou seus passos para o interior, achando que ela devia estar 
situada no centro do mundo. Chegados de volta ao Iguatemi - somente o 
chefe e mais duas pessoas, pois o restante morrera de sarampo na regiáo 
de Brotas, - juntou Nimbiairapoñy novos adeptos e com eles seguiu noutra 
dire9ao, pelo território do Ivinhema e grande parte do Estado do Paraná, 
perdendo-se, entao, seus tra9os. De Guyrakambi também nao se tivera 
mais notícia (NIMUENDAJU, 1944, pág. 6). Fala o mesmo autor que ao 
findar o século passado, um certo Ypey percorria as aldeias Apapokuvas 
incitando os indígenas a seguir com ele para o mar; seu tio conseguira, sob 
suas vistas, ir até a Terra sem Males e lhe ensinara o caminho (NIMUEN· 
DAJU, 1944, pág. 57). Houve também um exodo que se frustrou gra9as a 
interven9ao de Nimuendaju. O chefe loguyroky, que vivía com seu bando 
no Reservado de Araribá, acordou certa noite e pos-se a cantar. Os gua
ranís vieram de manba saber porque cantava tao triste; contou o chefe 
que em sonhos vira os homens de seu bando lutarem entre si, se interpusera 
e levara um golpe mortal na cabecra. Recomecrou entao a cantar, depois da 
explica9ao e, passado um momento, disse a Nimuendaju: "- Estás vendo, 
nao podemos continuar vivendo aqui mais tempo, ternos de seguir para a 
fazenda Boa Vista". Muito custou a Nimuendaju fazé-lo desistir da partida, 
que provavelmente o levaría a busca da Terra sem Males, isto é, da Terra 
onde nao existem dissensóes entre os homens (NIMUENDAJU, 1944, pág. 19). 
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mos o bastáo de darn;as. <65 ) O melbor que ternos a fazer é voltar 
para a praia e tentar novamente a sorte". NIMUENDAJU, apesar de 
tudo, conseguiu levá-los para Araribá, onde permaneceram durante 
um ano. De repente, um dia, partiram; retomaram provavelmente o 
caminho do mar e nunca mais deles se teve notícia".(6G) 

Segundo Egon SCHADEN, "nao se pode afirmar que esteja encer
rado definitivamente o ciclo das migra9óes guaranis em dire~ao do 
litoral", <67> pois ainda boje tem lugar "pelo menos entre os Mbüás, 
e provavelmente também nos grupos ~andeva e Kaiová. As levas de 
Mbüás estudadas saíram do leste paraguaio e nordeste argentino, atra
vessaram todo o sul do Brasil até o litoral de Sao Paulo, por volta de 
1924; depois em 1934 e finalmente em 1946 - anos que indicam a 
cbegada dos índios ao litoral. <68 > Os movimentos dos Mbüás sao mais 
conhecidos porque o grupo continua procurando o paraíso terrestre do 
ou"tro lado do mar, enquanto os outros do is buscam de preferencia no 
zenite. <69 > Fazem entao questao de permanecer nas proximidades da 
praia, "pois se houver oportunidade de cbegarem a outra margem do 
Atlantico, lá poderao sem mais nem menos subir para a terra pro
metida''. ( 70) 

Ainda em 194 7, no Posto Indígena de X a pecó, Estado de Santa 
Catarina, encontrou Egon SCHADEN um grupo Mbüá que se preparava 
para seguir viagem na dire9áo do mar. O chefe afirmava ter vindo 
da regiao paraguaia do Alto-Paraná, de onde saíra quando contava 
vinte anos, indo ter a Argentina, perto de Posadas; de lá viera até o 
Xapecó. A migra~ao fora interrompida várias vezes e por longos perío
dos, mas estava confiante de chegar ao seu destino : conduzia urnas 
d.ez famílias em dire9ao do mar, de onde pretendía alcan9ar o paraíso, 
situado para leste, e ao qual se referia como "terra bem boa". Apenas 
chegassem alguns parentes que estavam no Peperi, perta da divisa com 
o Brasil, reto maria a peregrina9ao. Chegando a praia, f ariam com 
os adeptos ñemongaraís, <71> até que por ordem de !Vamandúrúvete 
lhes f osse mandada urna canoa bonita, pro vida de banquinhos. Pri
meiro iría um grupo con1 um dos auxiliares do culto; voltaria entao 
a canoa para levar o outro grupo com o ségundo auxiliar do culto, 
e afinal o chefe, o ñanderu, seguiria com os restantes. (72) 

<65> As dan9as guaranis sao ritmadas pelo mbaraká, sacudido pelos 
homens, e pelo "takuapu'', bastáo de dan9as com que as mulheres percutem 
o solo. 

(66 ) NIMUENDAJ U, 1944, págs. 57-59. 
(67) ScHADEN, 1954, pág. 16. 
(68 ) SHADEN, 1954, págs. 15-16. 
(69 ) SHADEN, 1954, pág. 186. 
(70) SCHADEN, 1954, pág. 197. 
(71) ~emongaraí - grande festa religiosa indígena que devia reunir 

todas as hordas e ser dirigida por um ñanderu de grand~ prestígio. 
(72) SCHADBN, 1954, págs. 196-197. 
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2 Categorias de movimentos messianicos primitivos 

Todos os movimentos aqui apresentados sao posteriores a pene-¡ 
tra9ao do branca na América do Sul: reagem contra a hegemonia 
deste, que parece determinante no seu desencadeamento. Colocar-se
iam, pois, na mesma categoría dos movimentos messianicos primitivos 
já definidos, isto é, que reagem contra sua inclusao numa estrutura 
global estratificada, da qual ocupam o nível inferior. Todavia, urna 
diferen9a básica os separa com rela9ao a mitologia, que nao vimos 
surgir entre os outros movimentos primitivos: enquanto alguns tem 
urna mitología por assim dizer nova, formada pelo sincretismo entre 
elementos provenientes dos brancos, elementos nativos e outros oriun
dos da situa9ao colonial, - e assemelhando-se plenamente aos movi
mentos que descrevemos noutras partes do mundo - outros seguem 
a mitologia nativa, e ao que parece sem modifica9ao alguma. Nao 
podemos deixar de examinar mais de perto o quadro dos movimentos 
nativos brasileiros, para verificar o valor desta diferen9a, urna vez 
que a mitología é tao importante no desencadeamento de um movi
mento messianico. 

A primeira vista, parece que a linha divisória distingue de um 
lado os movimentos que tiveram lugar em Pernambuco, nos primeiros 
tempos coloniais, juntamente com os que, a partir do século XIX, se 
sucedem até boje na fronteira Paraguai-Brasil, entre índios guaranís, 
todos eles liderados por chefes indígenas, que encarnam heróis tribais. 
De outro lado, os movimentos da Santidade de Jaguaripe, na Babia; 
da aldeia de Pinheiros, em Sao Paulo; das missóes paraguaias dos 
séculos XVII a XIX; do Alto Rio Negro, no século XIX, em que os 
líderes reencarnam Cristo ou reivindicam autoridade religiosa com base 
na hierarquia católica (sao Papas, bispos, santinhos). 

No primeiro caso, os movimentos seguem todos, mais ou menos, 
o mesmo esquema básico, semelbante ao do movimento descrito por 
Claude d'ABBEVILLE : aparece um indivíduo que se inculca divindade 
ou emissário da divindade, al9ando-se a posi9ao de pajé; encarece 
as belezas da Terra sem Males, onde nao há doen9as nem morte, e 
afirma que é chegado o momento de buscá-la, devido a determinados 
sinais que interpreta. O líder é sempre um índio; (1) os seguidores sao 
tambén1 índios que vivem em suas aldeias ao modo nativo - nao 

(1 ) A unica dúvida é com rela9ao ao pajé do movimento de 1605, 
relatado por Claude d'ABBEVILLE, que este autor diz ter sido um portugues, 
profundo conhecedor da mitologia nativa; Alfred MÉTRAUX reconheceu nele 
urna reencarna9áo do ~anderuvusu, herói civilizador dos guaranis. No 
entanto, Esteváo PINTO, em suas notas ao capítulo XVI do livro daquele 
autor, diz que o viajante frances confundira com um movimento indígena 
a expedi9ao do jesuíta Francisco Pinto (MÉTRAUX, 1950, págs. 344-348, 
365-366). 
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bavendo ainda n~n~u~a. referencia nem a mesti9os, nem a indígenas 
aldeados pelos m1ss1onanos, nem a outros escravizados em planta9óes. 
A prega9áo do pajé determina o exodo em busca da Terra sem Males 
sendo a dan9a o meio por excelencia para alcan9á-la: os nativo~ 
abandonam o trabalho para entregar-se a ela, pois os seus corpos tor
nar-se-áo leves e se al9aráo com facilidade, atravessando o oceano; 
do outro lado, encontrarao a terra da bem-aventuran9a eterna. 

Os outros movimentos nao sao mais norteados por mitos indíge
nas; o sincretismo entre elementos indígenas e cristaos é visível, levando 
Serafim Leite a afirmar que as antigas cren9as tinham passado "a 
sofrer influencias exteriores e a se transformar numa corruptela da 
própria religiao crista". <2> O movimento tem lugar principalmente 
entre índios destribalizados, reunidos quer nas planta9óes, quer nas 
missóes religiosas, sem distin~ao de suas dif eren~as culturais. O líder 
agora é o novo Cristo ou o Santo, orientando um ajuntamento de 
índios fugitivos em grande maioria, mas reunindo também mesti9os 
e, as vezes, alguns índios pagaos. No cerimonial, ritos indígenas, ritos 
cristaos, ritos novos se adicionam; e a prega9ao é abertamente anti
branca. Tanto com rela9ao ao grupo indígena quanto ao grupo 
branco, tem a nova comunidade semelhan9as e diferen9as. 

A existencia de certas zonas pref erenciais onde ocorrem os movi
mentos nativos no Brasil, leva a perguntar se eles nao se espraiam 
por um fenómeno de difusao. Durante a era colonial, vários tiveram 
lugar na zona pernambucana e baiana; os movimentos guaranís abran
gem a regiao rnedianeira entre Paraguai, Bolívia, Argentina e Brasil 
"habitat'' ~e tribos guaranís; e, no Amazonas, é sernpre nas paragen~ 
do Alto R10 Negro, de seus afluentes l9ana e Uaupés que sao encon
t~ados., ~o entanto, o fenómeno se circunscreve a regióes que nao 
sao prox1rnas urnas das outras, e nao passa para as vizinhas. Somente 
dentro dessas áreas, é possível falar num fenómeno de difusao· a 
narrativa de Ni?1uendaju, por exemplo, sugere verdadeira epide~ia 
de pavor pelo flrn do mundo que, ganhando, sucessivamente, várias 
h~rdas, as impele para o litoral. Mas, de urna área para outra, nao 
ha como pensar em difusao dadas as distancias, a dificuldade das 
comunica9óes e as épocas diferentes em que se verificaram os movi
mentos. Seria rnais razoável pensar que as tribos desencadeiam a 
me~ma r~a9ao <liante dos bra~cos quando sao possuidoras de mito
log1a nativa sernelhante; é a h1pótese formulada por Koch-GRÜNBERG 
para os movirnentos do Alto Rio Negro. (3) Estamos entao admitindo 
q~e, da mesma maneira que a Ghost Dance Religion nao se disse
m1nou entre os Pueblos dotados de mitología inadequada, também os 
movimentos nativos brasileiros ficam detidos dentro de certos limi
tes sociais porque nao eram todas as tribos que possuíam os mitos 
necessários para a difusao. 

(2) Serafim LEITE, 1938, págs. 22-23. 
(3) ScHADEN, 1946, pág. 52. 
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Na análise que passaremos a efetuar, distinguimos provisoria
mente os movimentos liderados por caraibas, dos movimentos lidera
dos por novos Cristos, e cuja pertinencia verificaremos no decorrer 
do estudo. 

a - Mavimentos messianicos liderados por caraibas 

Os autores que estudaram as migra9óes dos tupi-guaranis, espe
cialmente Kurt N1MUENDAJU, Alfred MÉTRAUX e Egon SCHADEN, enca
recem a importancia de sua mitologia no desencadeamento dos exodos. 
Elementos característicos desta mitología sao a cren9a na Terra sem 
Males, a esperan9a de que o herói cultural retornará, e urna desen
volvida cataclismologia. A Terra sem Males é "urna espécie de lugar 
de seguran9a, cujos nloradores estao livres sobretudo das doen9as e 
da morte", <1> e que constitui "a terra da imortalidade e do descanso 
eterno" tao procurada por tribos americanas. Lá poderao cbegar todos 
os indígenas em corpo e alma, sem passar pela morte, desde que con
sigarn atingir o aguydje, estado de perfei9ao; lá tem lugar assegurado, 
após a morte, pajés e grandes guerreiros. Entre os heróis que retor
nam estáo ~anderuvusu e, principalmente, Sumé, que os jesuítas acre
ditaram ser Sao Tomé; também os grandes pajés, quando dotados de 
enorme prestígio, chegam a ser divinizados, acreditando-se que podem 
ressuscitar. <2> Finalmente, completando urna trilogía extremamente 
significativa para a existencia do messianismo, catástrofes como o 
incendio e o dilúvio universais pertencem a mais antiga tradi9ao mítica 
tribal, na qual a terra é ciclicamente destruída por cataclismas e em 
seguida reconstituída, salvando-se sernpre um casal que a repovoa. 

Todavía, os movimentos que tem lugar ainda boje entre os gua
ranís "nao tem sido classificados como movimentos messianicos stric 
to sensu", urna vez que "lhes falta um característico importante do 
messianismo: a anuncia9ao da idade de ouro a ser usufruída nesta 
terra". A Terra sem Males, para onde se dirigem, está situada "num 
mundo qua se sobrenatural, f ora da nossa terra - condenada a des
trui9ao pela a9ao do fogo e da água". (3) Como os movimentos mes-

<1> Há controvérsia sobre se seria ou nao a Terra sem Males a mo
rada dos mortos em geral. Diz MÉTRAUX que esta concep!;áO existe entre 
os guarayús e entre os tembés do baixo Amazonas ( 1928, pág. 201 e. segs). 

<2> MÉTRAUX afirma que "o m_edo e a venera!;íio inspirados pelos pajés 
podem chegar até a sua diviniza9íio". Seus ossos, encerrados em redes sun
tuosas, abrigados em cabanas especiais, localizadas em paragens ermas. eram 
adorados pelos fiéis, que lhes traziam oferendas e acreditavam que podiam 
ressuscitar (MÉTRAUX, 1929, págs. 81, 87, 92-93) . Egon ScHADEN o registra 
também ( 1946, pág. 40) . 

(3) Egon SCHADEN, 1946, pág. 44. 
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sianicos se caracterizam pela transf orma~ao 9-u~ . trazem ao ~u~d~ 
terreno os movimentos tupi-guaranis nao const1tu1nam u~ caso ttp1co, 
admitir~se-ia sua inclusáo na categoria "tendo-se em vista antes a 
essencia de que as exterioridades múltiplas do fenómeno".('') 

Para 0 indígena, porém, a casa de ~andecy, "nossa Mae Gra~de", 
existe no seu pr6prio mundo, seja do outro lado. do oceano, se}~ no 
centro da terra, tendo localiza~ao geográfica pr:c1sa, que_ os pa1es se 
empenham em descobrir antes de desenc~dear ~ exod~. Nao s~ separa 
do mundo profano por nenhuma barreira, e e por 1sso acess1vel aos 

· em corpo e alma desde que estes se ponham em estado de 
VIVOS , . • 
alcan~á-la; mas ao mesmo tempo é celeste, po1s se ~a.ractenza J?ºr um 
tra~o que essencialmente a dif erenci~ _?a .terra:. ali impera, a 1morta
lidade. A. parte esta diferen~a,, a ex1stenc1a nativa no Para1so Terres-
tre é inteiramente semelhante a terrena. 

Nao é só a concepi;ao da Terra sem Males que é a~bígua entre 
os guaranís; a no~ao de sagrado e profano se recob~e e 1nterpenetra, 
existindo urna na outra sem delimita~óes. Já o refenra N1MUENDAJU, 
ao afirmar que nao havia difer;n.~a nítid~. entre as quatr~ .gr~ndes 

5 
clas

ses de potencias: deuses, demonios, bero!s e grand~s .fe1ttce1ros. < > O 
conceito de um reino sobrenatural est~1taI?ente d1st1nto .do profano 
náo existe entre eles e, assim, "nao ha d1feren~a essen.c1al entre as 
qualidades do médico-feiticeiro e a idéia que a comun1dade . faz do 
berói mítico"; de tal modo que, sendo o pajé um p_:que~o ~eró1, como 
0 herói é um grande pajé, "entre um e outro nao ha d1feren~a de 
natureza, mas simplesmente de grau". (6) Nao sendo, possível tra~ar .os 
limites daquilo que é sobrenatural e daquilo que,. e terre~o, daqu~l.o 
que é divino e daquilo que é humano, o mesmo termo des1gn? hero~s 
culturais e pajés: - grandes caraíbas, caraíbas, - e com mu1ta fac1-
lidade os primeiros se encarnam nos segundos. <7 > 

Mas a constata~ao de que para os guaranis nao há diferenc~a~ao 
nítida entre sagrado e profano nao cons~i~ui razao pa~a ?ªº class1f1car 
seus movimentos como messianicos, ut1hzando m:s~1an1smo em . sen
tido restrito. Um dos caracteres dos grupos soc1a1s em que vimos 
produzir-se movimentos messian~c~s ~ a interp~netra~áo de todos os 
setores culturais, coro a predom1nanc1a do rehg1oso, que a tud? per
meia; de tal modo que podemos transformar o mundo ~e~reno 11~1pe~
feito ero paraíso terrestre, desde que sejam postos e~ prat1~a os ntua1s 
necessários para alcan~ar aquele resultado. A no~ao de 1nterpenetra-

(4) Alfred MÉTRAUX, 1950, pág. 329. 
(5) NIMUENDAJU, 1944, pág. 26. 
(6) Egon ScHADEN, 1946, pág. 39. . 
(7) Como diz ScHADEN, os heróis, "vivendo no espírito da comun1-

dade como ideal, padrao ou modelo, podem reencarnar-se, ou, pelo men.os, 
mani.festar-se na pessoa de algum médico-feiticeiro em épocas de pengo 
real ou suposto" (Egon ScHADEN, 1959, pág. 32). 
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9áo entre sagrado e profano é, pois, urna das condi~oes para que se 
verifique o movimento messianico, e sob este aspecto a Terra sem 
Males constitui mito que tem os requisitos específicos de toda lenda 
a respeito do Milenio. A mesma ambigüidade encontramos nos mitos 
das outras popula9óes primitivas que desencadearam movimentos seme
lhantes, e também nas lendas medievais. 

Por isso, fazemos nossa a conclusáo de Egon ScHADEN, em seu 
trabalho: "o mito da Terra sem Males ( ... ) se reveste da mesma 
fun~áo como a idade de ouro ou o restabelecimento de antigas condi-
9óes de vida, apontados como tra~os característicos do messianismo 
propriamente dito. Se é verdade que as idéias messianicas parecem 
responder a um desejo, universalmente arraigado na humanidade, de 
um mundo livre das imperfei~oes e sofrimentos ligados a este, e a 
esperan9a de que uro redentor pessoal, um deus-herói, há de trazer a 
salva9áo ( ... ) nao há nenhuma dif eren9a de natureza, - deste ponto 
de vista - entre outros cultos messianicos e o que estamos estudan
do", pois o que existe "é apenas urna diversidade de forma, e esta 
- insistimos, - devida as diferen~as das configura~oes culturais". (8) 

A estrutura9ao dos grupos messianicos também é semelhante a 
que viemos encontrando nos movimentos até agora descritos, distri
buindo-se em tres níveis pelo menos: messias, discípulos, adeptos. Os 
grupos que partero em demanda da Terra sem Males tem a mesma 
forma~áo, pois o líder se apresenta acompanhado de pelo menos um 
acólito que o secunda e que serve de intermediário em rela~áo aos 
adeptos; e isso é for~oso, pois o pajé tem auxiliares de culto, os 
ywyráidjás, que o auxiliam a dirigir a vida religiosa normal e que, 
chegando o momento do exodo, continuam a efetuar o mesmo 
trabalho. (9) 

Além do mais, a própria estrutura da chefia guaraní, essencial
mente baseada nas qualidades carismáticas, contribui para que esta 
forma seja mantida. Só alcan~a o status de pajé o indivíduo dotado de 
grande quantidade de rezas recebidas de maneira sobrenatural, - reza 
significando oeste caso o canto que lhe é comunicado em sonho. Os 
indivíduos que ainda nao receberam inspira~áo alguma pertencem a 
camada social mais baixa; na segunda camada estao aqueles que já 
receberam urna ou mais "rezas"; na terceira categoria, os que, pos
suindo rezas muito eficazes, tem poder de médicos-feiticeiros, sendo
lhes entao permitido dirigir cerimonias e por sua for9a a servi~o de 
particulares ou da coletividade; finalmente, na quarta e mais elevada 
categoría estao os que atingiram o grau máximo de aperfei~oamento 
religioso, podendo dirigir a importantíssima festa de Nimongaraí, - e 

(8) Egon SCHADEN, 1946, pág. 46. 
(9) Conforme a informa~ao colhida por Egon ScHADEN, estes váo pri

meiro do que o pajé, quando chegar o barquinho a apanhar os adeptos 
e conduzi-los a Terra sem Males (ScHADEN, MS, pág. 8). 
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sao estes que "pouco a pouco váo intervindo na dire9áo social do 
grupo, chegando assim a ser o chefe-pajé". <10> Trata-se, entáo, de 
urna estrutura en1 camadas, que vimos ser também peculiar aos grupos 

•A • n1ess1an1cos. 
SCHADEN mostra como esta mesma estrutura continuava em vigor 

nos grupos que pesquisou; "cada chefe de familia grande, ou mesmo 
de f amília elementar, pode, con tanto que ten ha voca9áo para tal, tor
nar-se o médico-feiticeiro de sua parentela"; e, quando suas qualidades 
sao reconhecidas como assaz poderosas, al9a-se a chef e da aldeia 
inteira, urna vez que, "segundo os padroes tradicionais, a chefia polí
tica do grupo coincide com a lideran9a carismática do sacerdote ou 
n1édico-feiticeiro". (11) Estao, pois, presentes os dois requisitos que 
caracterizam o grupo messianico: estrutura em camadas, chefia caris
mática. De onde a afirma9ao que fez um guara ni a Egon ScHADEN: 
"para ser cacique é preciso saber rezar". <12> A chefia da aldeia só 
pode ser exercida pelo indivíduo que comprovadamente se revista das 
qualidades religiosas necessárias e problema sério constituí nao existir 
no grupo ninguém que as possua em grau suficiente. "Foi numa situa
~áo dessas que os habitantes de tres aldeias tapirapés abandonaram 
sua independencia, mudando-se para urna aldeia ero que havia médi
cos-f eiticeiros". < 13 > 

Assim, além das cren9as tradicionais, a própria estrutura interna 
da tribo, elevando o pajé ao posto supremo <14> pela valoriza9áo da 
domina9áo carismática, definida pelo contacto estreito com as divinda
des, faz com que os movimentos messianicos apresentem aquela mes
ma estrutura que já notamos noutros grupos nativos. 

O ritmo dos movimentos guaranís é também cíclico: principiavam 
com a efervescencia que o jesuíta Manuel da Nóbrega descrevera coro 
tanto realismo; (15) prosseguiam coro o exodo até o local considerado 

(10) NIMUENDAJU, 1944, pág. 41. 
(11) SCHADEN, 1954, pág. 174, nota 4. 
(12) ScHADEN, 1954, págs. 113-116. 
(13) SCHADEN, 1946, págs. 111-112. 
(14) As afirma~óes de NrMUENDAJU e de ScHADEN contrariam a 

observa9ao de MÉTRAUX, de que o pajé habitualmente nao se ocupava com 
tarefas políticas. A divergencia é explicada por fatos registrados por Egon 
SCHADEN. Em regra geral, o ñanderu nao se preocupa com os pequenos 
problemas da vida quotidiana; cabe-lbe resolver os problemas capitais. Com 
rela9ao aos problemas realmente importantes, porém, o guarani "nao con
cebe senáo solu9óes de cunho religioso'', e entáo cabe ao pajé intervir, 
sejam os problemas de ordem política, económica ou outra (SCHADBN, 1954, 
págs. 117, 119). O próprio MÉTRAUX reconhece que muitos pajés estavam 
a testa de suas tribos e comandavam até confedera9óes tribais; e se habi
tualmente nao se ocupavam com tarefas políticas, é que só manifestavam 
sua chefia nos casos graves (MÉTRAUX, 1928, pág. 82). 

(15) Cartas Jesuíticas, 1931, págs. 393-394; Serafim LEITE, 1938, 
pág. 20. 
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crít.ico ~ara se. tomar o caminho definitivo, onde as dan9as adquiriam 
ma1or vigor; f1n~lm~~te .desiludiam-se os adeptos. ~stes, no entanto, 
buscavan:i Un1a JUSt1f1cat1va para O insucesso - nao tinham dan9ado 
de maneira conveniente, nao possuíam os instrumentos musicais neces
sár~os, a explica9ao dada pelo pajé aos sonhos nao fora correta, - e 
ass1m recome9ava o ciclo. 

Também as condi9óes sociais básicas sao as mesmas encontradas 
nos ou~r?s movim~ntos nativos. As hordas guaranís sao conjuntos 
de fam1has que vivero da ca9a e de agricultura de subsistencia e 
nao perde.~ esse aspecto ªº encetarem o exodo: grandes ou peque~as 
~ :vas fam1h~res partem. P?r outro lado, a estrutura de chefia, a que 
Ja nos referimos, tem. tambe1n por base o sistema familiar, tanto assim 
que o chefe ~-ª al?e1a _recebe a mesma denomina9áo que o simples 
chef e de familia: e o nanderu daquela aldeia. o título significa ªº 
mesmo tempo chefe de família e médico-feiticeiro. A chefia da aldeia 
coincide com a chefia religiosa, pois "o prestígio do médico-feiticeiro 
é a base para a autoridade do capitáo". (16) Desse modo a distribui-
9ao dos indivíduos na estrutura social interna da horda' se processa 
de acordo com o poder carismático dos chef es de f amília. Sistema 
de parentesco e sistema religioso sao os sistemas sociais fundamen
tais ·e se completara. 

Tod.os estes elementos e condi9oes que examinamos, ligados a 
ocorrenc1a ?os movi.mentos messianicos tupi-guaranis: mitología, for
ma do mov1mento, ntmo, estrutura dos grupos anteriormente aos mes
mos, importancia do sistema familiar, - sao inteiramente nativos. ~les 
está<? indi~ando a possibilidade dos movimentos sem que baja processo 
d: s1n;retismo com elen1entos da civiliza9ao ocidental, o que até agora 
nao hnhamos encontrado; todos os movimentos messianicos nativos 
que e~aminamos em parte anterior do trabalho estavam já fortemente 
embebidos de elen1entos estranhos a vida primitiva. Os movimentos 
guaranís demonstram, pois, que há possibilidade de os movimentos 
messianicos seren1 de proveniencia nativa, en1· sua mitología e na estru
tura de seus grupos. 

Est.a constata9áo. torna. admissível a hipótese levantada por Ni
muend~JU, de ~ue tena hav1do inovimentos messianicos entre os tupi
guaran1s antenormente ao desembarque dos brancos na América do 
Sul. O. derran1e tupi-guara ni pela costa brasileira, pouco antes do 
descob;1mento, seria fruto de um movimento dessa ordem. Por outro 
l~do, exodos totalmente nativos teriam existido na época pós-colon1-
biana, "em paragens onde os índios viviam livres, longe de qualquer 
contacto com os conquistadores".<17> Diz também ScHADEN : " ... os 
homens-deuses foram assinalados igualmente ero regióes em que os 

(16) 

(17) 
Sc~ADEN, 1954, págs. 113-.116. 
METRAUX, 1928, pág. 224; Id., 1931, pág. 66. 
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índios nao haviam entrado ainda em contacto com a civiliza9ao 
européia". (18) 

Alfred MÉTRAUX aponta, ao levantar essa hip6tese, o estabeleci
mento de grupos guaranís no sopé dos Andes, em fins do século XVI, 
depois de terem atravessado as planícies do Chaco, dando lugar a 
forma9áo da na9áo chiriguano. A migra9ao fora determinada pela 
atra9áo desenvolvida pelo Império Inca, de que os índios brasileiros 
ouviam falar e conheciam os objetos de metal e os tecidos; teria havido 
urna identifica9ao entre o her6i civilizador daquelas hordas, Candire, 
e o imperador Inca. (19) 

Quanto a NIMUENDAJU, suas observa~es se baseiam nos movi
mentos dos apapokuva-guaranis, que procura demonstrar nao terem 
sido causados nem pelo choque da cultura nativa com a ocidental, nem 
por nenhum fator de desorganiza9ao, fósse ele político, económico ou 
pressao exercida por tribos vizinhas desejosas de conquista. O pro
fundo pessimismo peculiar aos guaranís, fazendo-os acreditar desti
nados a desaparecer da terra em futuro breve; o desenvolvimento da 
cataclismologia em seus mitos; as idéias de decadencia e de morte, 
que professavam, fazem-nos viver na espera ansiosa da catástrofe 
última, - espera que constituiría tra90 essencial de sua religiao. (20) 

No entanto, nenhuma prova concreta foi encontrada de que real
mente existiram movimentos messianicos indígenas em épocas anterio
res a vinda dos brancos, ou em tribos que ainda nao os conheciam, 
nem lhes tinham experimentado o contacto. A migra9ao das hordas 
tupi-guaranís anterior a descoberta do Brasil pode nao derivar for90-
samente de suas cren9as religiosas, urna vez que esses grupos tem sido 
"freqüentemente caracterizados como grupos migrantes", com tenden
cia muito fraca para o sedentarismo; <21> suas marchas errantes podem 
te-los dirigido para o litoral, independentemente de urna busca da 
Terra sem Males. A instala9ao dos chiriguanos no sopé dos Andes 
poderia derivar do nomadismo; mais provável é que fossem atraídos 
pela terra dos metais preciosos, identificassem-na ou nao com a Terra 
sem Males. <22> · 

Quanto ao pessimismo guaraní, o pr6prio NIMUENDAJU mostra 
como, embora puramente nativo em seu desenvolvimento, fora fruto 

(18) ScHADEN, 1946, págs. 39, 54. 
(19) O Império Inca seria, nesse caso, interpretado como a personi

fica~ao da Terra sem Males. f: possível. No entanto, nenhum dos do
cumentos a-pontados pelo autor é suficientemente claro para que se afirme 
com toda a certeza (A. MÉTRAUX, 1929, págs. 301, 305, 313-315). Segundo 
A. MÉTRAUX, a hipótese era sedutora, mas era hipótese. 

(20) NIMUENDAJU, 1944, págs. 40, 55-59. 
(21) SCHADEN, 1954, pág. 282, nota l. 
(22) Padre Bernardino de NINO, 1912, págs. 67-68, atribui errada

mente tal fato a fuga diante dos portugueses. Mas os ataques chiriguanos 
ao Peru sáo anteriores a chegada de portugueses ao interior do país. 
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das circunstancias em que se viram envolvidos os indígenas. Subme
tidos a "conquistadores hispanicos, senhores aventureiros de todas as 
terras, jesuítas coro seu sistema de repressao de toda manifesta9ao 
espontanea", amea9ados por "paulistas ca9adores de escravos e seus 
al~ados,. ~s tupis da costa", ~ssolados por epidemias, dizimados pelas 
tnbo~ v1z1nhas em suas tropehas guerreiras, assim viveram os guaranís 
depo1s da chegada dos portugueses e espanh6is. E "o papel de vítimas 
que foram condenados a desempenhar durante tres séculos pode ter 
engendrado o pessimismo". (23) 

Os. movimento~ de que ficaram documentos, além de serem pós
colombu:nos, tambem se relacionam, direta ou indiretamente com a 
penet~a9ao. do branco no continente sul-americano. Nao queremos 
com 1sto d1zer que nao fosse possível a existencia do movimento inde
penden.temente ~~ contacto coro o branco; mitologia e estrutura social 
guaran~ ? perm1tiam R_erfeitam~nte, e podem os indígenas te-lo posto 
em. prahca "por ocas1ao de cnses angustiantes, resultantes dos mais 
va:1ados fatores, tanto mais que a busca da Terra sem Males consti
tu1, -ªº ~ue. ~are:e, a técnica suprema nativa para resolver inclusive 
tensoes 1nd1v1dua1s. Quando o indivíduo se sente demasiadamente 
am~rgurado, depois de ter esgotado inutilmente a gama de solu9óes 
natiy~s para seu mal, recorre ao remédio her6ico, a partida com a 
familia para a Terra sem Males. (24) 

Existindo tr~dicionalmente esta busca nas tribos tupi-guaranís 
e.orno um reméd10 para tensóes individuais, é de se pensar também 
tivesse dese~p~nhado a mesma fun9ao em ambito mais largo, isto é, 
para a colehv1dade, ?ando lugar ao exodo. A possibilidade existia. 
Apen~s qu~remos sahentar que os movimentos conhecidos sao todos 
~ostenores a chegada do colonizador portugues e que o contacto com 
este desempenhou um papel maior ou menor, direto ou indireto, em 

(23) NIMUENDAJU, · 1944, pág. 73. 
_ <

24
> Em 1939, Uirá, membro da tribo guarani dos Urubus, no Mara-

nhao, . profundamente desolado com a perda de um filho, lan9ou mao, 
suce~s1vamente, de todos os remédios tradicionais da tribo para aliviar a 
~ensao nervosa de que se encontrava possuído. Declarou-se primeiro iñaron 
isto é, em estado de extrema irritabilidade; todos se afastaram dele e el~ 
se entr~gou a urna grande destrui~áo do que possuía na cabana. Sem 
conseguir r:ielhor~, o~ganizo~ urna expedi9áo guerreira contra seus inimigos, 
ma~ ~ reto~no v1tonoso nao restabeleceu o equilíbrio emocional. Entao 
dec1dm partir em busca de Maíra, herói civilizador da tribo e da Terra 
sem Males; é o remédio de último recurso, pois a viagem 'se desenrola 
s:_gundo diz a tradi9áo, em meio a priva9óes e sofrimentos sem conta' 
~ao sabend? , também o viajante como o herói o receberá do outro lad~ 
? . mar. U Ira empreendeu a fa9anha com sua família e, ao cabo de urna 

sene de aventuras, morreu tragicamente. ~ste caso mostra que a fun~ao 
da ~us~a da Terra sem Males, é aliviar tensóes psicológicas pessoais insu
~ortave1s; o que se verifica no ambito individual se dá também no cole
hvo (Darci RmEmo, 1957) . 
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todos. Nao excluímos a hipótese que NIMUENDAJU fora o primeiro 
a formular; mantemo-la apenas na posi~ao de hipótese. (25) 

* 

Mas justamente porque os elementos formadores do exodo gua
rani sao todos primitivos, sentimo-nos tentados a chamar este movi
mento de nativo. 

Os líderes encarnam urna divindade mítica tribal, ou entao se 
conservam em seu papel de cacique-feiticeiro. Recebendo um sonho 
ou urna inspira9ao das divindades, anunciam o fim do n1undo e inci
tam os componentes da tribo a dan9ar, a fim de alcan9ar a Terra sem 
Males. Agem como os caraíbas que Anchieta e Nóbrega descrevem a 
pregar de aldeia em aldeia, da mesma forma que o Ypéy de que mais 
tarde NIMUENDAJU ouviu falar <26) - incitando os índios a seguirem 
para a Terra sem Males. E, nesta atividade, reeditam os mitos, a 
ponto de MÉTRAUX afirmar que os pajés "nao faziam outra coisa 
senao repetir um papel imposto por tradi9óes religiosas", constituindo 
a lenda, "o que é o texto de urna pe9a para o ator que a repre
senta". <27> Assim, enquanto alguns movimentos seguem o mito de 
l'ianderuvusu, <28) que inspirou principalmente os movimentos da 
época colonial, <29> outros, - os do século XIX notadamente,ªº -
seguem o mito de Guyraypoty. (31) 

(25) Guglielmo GuARIGLIA também chega a mesma opiniáo, por outros 
raciocínios (GUARIGLIA, 1959, págs. 256-263; Id., 1960, págs. 259-260. 

(26) NIMUENDAJU, 1944, pág. 57. 
(27) MÉTRAux, 1931, págs. 68-73. 
( 28) Ñ'anderuvusu, de peito cintilante, que se criou pelo verbo, cons

truiu a terra sobre um suporte em forma de cruz. De repente encontrou 
a seu lado Ñ'anderu-Mbaekuaá, seu ajudante. Ambos criaram Ñ'andesy, 
a primeira mulher, com quem entraram em relayóes carnais um após outro. 
Um dia, Ñ'anderuvusu retirará um dos bra¡;os da cruz e a terra será presa 
da catástrofe última (NIMUENDAJU, Leyenda, págs. 26-27). 

(29) Num dos movimentos referidos por Claude d'ABBEVILLE, por 
exemplo, o líder afirmava que nascera da boca de Deus; a seu lado tinha 
um acólito, como Ñ'anderuvusu tem sempre ao seu lado Ñ'anderu-Mbaekuaá 
(Claude d'ABBEVILLE, 1945, cap. XII; MÉTRAUX, 1928, págs. 16, 252; Id., 
págs. 344-348). 

(30) Quando um pajé, interpretando fenómenos naturais ou outros, 
chega a conclusao de que o fim do mundo está próximo, reúne os mem
bros de seu grupo, passando a alimentar-se de determinados produtos e a 
dan~ar para descobrir o caminho mais conveniente que leva a Terra sem 
Males. Dan<;a o grupo todo durante certo período de tempo e, em seguida, 
recebido o sinal divino, parte. Tudo é conforme a lenda de Guyraypoty 
(NIMUENDAJU, 1944, págs. 38, 55). 

(31) Guyraypoty, médico-feiticeiro, é avisado de maneira sobrenatural 
que a terra está amea¡;ada e que deve dan¡;ar para se salvar. Danya com 
os seus até ouvir o trováo que anuncia o fim do mundo. Emigra entáo para 
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Trata-se também de movimentos em que estao empenhados índios 
aind.a nao atingidos pela miscigena9ao. Estudando tres grupos guaranis 
atua1s, Egon ScHADEN nota que os Mbüás, justamente aqueles que 
com maior freqüencia se entregam boje a movimentos messianicos . ' 
recusam tntercasamentos com caboclos, defendendo-se firmemente 
contra a inclusao destes ou de quaisquer indivíduos diferentes em seu 
grupo. Justificam tal atitude dizendo que "indivíduos de jora nao 
sabem rezar", o que equivale a afirmar que "nao podem participar 
satisfatoriamente das cerimonias religiosas". De onde conclui SCHADEN 
que "a inspira9ao religiosa indispensável a comunica~ao mística com 
as divindades e os espíritos protetores é privilégio do índio puro". (32) 

Porém nao é tanto dos índios racialmente puros que está falando, 
mas sim e muito mais dos índios que conservam sua mentalidade 
nativa, isto é, índios cuja acultura9ao ainda nao é profunda. Podem 
vestir-se como caboclos, construir casas como estes, alimentar-se já 
de maneira diferente, até batizar os filhos. A rea9ao a qualquer 
amea9a contra a integridade coletiva leva a um exodo em busca da 
Terra sem Males, apesar destas aparencias, porque continuam ainda 
índios pelos valores mais profundos que os regem, pela estrutura social 
dos grupos a que se acharo presos. Mesmo quando esta se desmorona 
e as primeiras dúvidas com rela9ao a cren9a impedem a ida para a 
Terra sem Males, ainda a necessidade de urna justifica9áo indica a 
permanencia da mentalidade nativa. 

Assim, a partida súbita de um grupo que parece acaboclado para 
a Terra sem Males revela que estamos ainda diante de índios puros, 
malgrado seu aspecto. Promovendo o movimento, os nativos demons
tram que ainda se distribuem pelo espa90 social de acordo com os 
princípios estruturais nativos, que dáo ao ñanderu ou ao caraíba toda 
a autoridade, e que ainda se regem pelos valores tribais mais pro
fundos. 

A prega9áo do líder também se mantém dentro dos quadros do 
pensamento primitivo. A Terra sem Males é concebida como o lugar 
onde podem os aborígines levar urna vida isenta de cuidados e onde 
principalmente, nao existe a morte. Pode sofrer ligeiras modifica9óe~ 
em sua concep9áo: a no~áo de refúgio, por exemplo, adquirindo pri
mazia sobre a no9ao de vida perfeita, o trabalho deixando de figurar 
entre as atividades paradisíacas, etc. Mas nenhum acréscimo subs
tancial, nada que desfigurasse o ethos cultural se acrescentou ou se 

leste, susten.tado de maneira milagrosa durante a caminhada. Com aqueles 
que o segmram, ~o?s.trói a casa de dan¡;as a beira-mar, recome!;ando a 
dan~ar. Vem o diluvio, Guyraypoty se apavora, mas a mulher incita-o a 
con~1nuar dan9ando. Guyraypoty entoa o canto religioso supremo, a casa 
se liberta_ da terra, flutua sobre as águas e vai para a mansáo de Ñ'andecy, 
nossa Mae Grande, com todos os que estao dentro (NIMUENDAJU, 1944, 
págs. 38-39). 

(32) Egon SCHADEN, 1954, pág. 35. 
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retirou do mito. E é importante notar que nao existem amea9as aos 
brancos e nem prof ecias de que seu aniquilamento precederá o fim 
do mundo. Se a catástrofe última amea9a a terra, é porque esta se 
tornou velha e cansada, nao é porque os brancas a tenham pervertido. 
A idéia existe nos mitos guaranis, a terra envelhecida sendo perio
dicamente renovada depois das destrui96es. (33) 

A maior moclifica9ao parece ser a enf ase extrema dada a cata
clismologia que existia entre os antigos guaranis, mas sem os exageros 
de pessimismo que boje se nota, pois as amea9as de destrui9ao futura 
nao a teriam dado por muito próxima. Nao havia, também, liga9ao 
entre o mito da Terra sem Males e o da destrui9ao do mundo, que 
coexistiriam lado a lado, mas desunidos. (34) Aquete papel de vítimas 
que NIMUENDAJU atribui aos guaranis teria tido como resultado, jus
tamente, o desenvolvimento grande da cataclismologia, e seu entro
samento com a lenda da Terra sem Males que, de lugar da máxima 
perfei9ao, teria evoluído para local de refúgio contra a desgra9a. 

O papel primordial que desempenba na vida guarani o n1edo ao 
mbae mequii., isto é, ao fim do mundo, faz com que estes índios vivam 
em contínuo sobressalto, em constante ansiedade pela suspirada par
tida que garante a salva9ao: "qualquer acontecimento duvidoso da 
natureza, eclipse, estranha conforma9ao de nuvens, reflexos luminosos, 
conduzem sempre ao tema"; <35> e, dominados pelo terror, abandonam 
os aborígines suas ocupa96es, póem-se a dan9ar, partem. "Em nenhu
ma tribo, diz ScHADEN, esta tradi9ao mítica chegou a ter o lugar que 
lhe coube entre os guaranis". (36) 

No entanto, se tal clima é elemento favorável ao desencadea
mento dos exodos religiosos, nao constitui fator imprescindível; nem 
todas as tribos que conhecem mitos do fim do mundo partem, (37) 

e, por outro lado, entre as que se entregam a tal comportamento, há 
aquelas que nao possuíam ainda um desenvolvimento tao importante 
da cataclismologia. (SS) O que equivale a dizer que o desenvolvimento 
da cataclismologia exagerada, embora tendo tornado os movimentos 

(33) Trata-se de um tipo de mito também peculiar a mentalidade 
nativa, que resultaria da renova9áo constante das esta90es. E duas teriam 
sido as destrui96es do mundo no passado, numa vez pelo fogo e outra vez 
pela água (METRAUX, 1928, págs. 44-46; NIMUENDAJU, 1944, pág. 38). Estas 
destrui96es cíclicas existem ainda nas lendas dos atuais Mbüás, conforme 
revelamos mitos recolhidos por Léon CADOGAN (1905, cap. VI e cap. VII). 

(84) Egon SCHADEN, 1946, pág. 24. 
(35) NIMUENDAJU, 1944, pág. 39. 
(86) Egon SCHADEN, 1954, pág. 203, nota l. 
(37) Assim "o mito do incendio universal no futuro foi registrado 

entre duas tribos do Chaco, os Tobas e os Tumerehás, sem que tenhamos 
notícia de movimentos místicos ou messianicos no seio dessas tribosº 
(Egon SCHADEN, 1946, pág. 53). 

(38) Egon ScHADBN, 1954, págs. 190, 195. 
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muito mais freqüentes, nao é imprescindível para a realiza9ao, sua 
falta nao impede que eles tenham lugar. 

Há que considerar tambén1 que nao houve nenhuma transforma-
9ao na cataclismologia, apenas seu exagero. A catástrofe que se espe
ra é o dilúvio universal que existia já na mitologia mais antiga, a 
destrui9io pelo fogo e, finalmente, a vinda do Tigre Azul que ~an
deruvusu, nosso Pai Grande, soltou no céu e que devorará toda a 
humanidade. <39> Nenhum elemento deste acabar das eras indígenas 
é cristao. 

Para que as palavras do ñanderu encontrem eco no seu grande 
apelo em prol da partida, é preciso que a cren9a em seus poderes e 
seu prestígio de chefe político carismático nao estejam abalados; senao 
o mito nao funciona mais como f ator de propulsao, perdeu sua for9a. 
Portanto, se há grupos que até boje continuam buscando a Terra sem 
Males, é porque dentro deles persiste o antigo sistema de chefia, a 
antiga estrutura sócio-política. Houve, no entanto, já há bastante 
tempo, a introdu9ao de um novo princípio de chefia na aldeia guarani, 
representado pela nomea9ao de um capitáo pelo Servi90 de Prote9ao 
aos Indios. Tal nomea9ao raramente recai sobre o próprio ñanderu, 
naturalmente, pois obedece a critérios muito diferentes daqueles que 
Ievam o ñanderu, ao posto mais elevado. Entre ambos, porém, deu-se 
urna acomoda9ao. Guarani também o capitao, "nao se considera com
petente em assuntos de natureza religiosa e o ñanderu, por seu turno, 
apesar de sua autoridade indiscutivelmente maior, nao costuma imis
cuir-se em questóes de política interna ou externa do grupo, contanto 
que nao atinjam de modo mais ou menos direto os interesses vitais 
da aldeia". <4 º> Assim, mantendo-se cada qual em seu lugar, nao há 
abalos na estrutura social e a vida da aldeia pode continuar identica. 

De tudo quanto foi até agora apresentado, ressalta que as mudan-
9as na mitología e estrutura interna dos guaranís sao relativamente 
pequenas, consistindo, nao em elementos tomados de empréstimo a 
outras culturas e engastadas nela, e sim em desenvolvimentos que se 
deram devido a circunstancias históricas. A evolu9ao que houve se 
processou inteiramente dentro dos quadros nativos, conservando os 
indivíduos do grupo a iniciativa na form a9ao e transforma9ao de seus 
padr6es valorativos, que foram conduzidas dentro do espírito peculiar 
a cultura. 

Nao vemos, pois, como qualificar estes movimentos senao como 
nativos. O modo pelo qual se desenrolam mostra estarem intactos os 
valores essenciais da tribo, malgrado algumas modifica96es. Os tra9os 
estranhos porventura incorporados foram reinterpretados de acordo 
com os padróes aborígines, (41) que se conservaram semelhantes. Por 

(39) NIMUENDAJU, 1944, pág. 39. 
(40) Egon SCHADEN, 1954, págs. 116-117. 
<41> Esta reinterpreta9áo é notória no caso do capitáo, que fica subor

dinado ao ñanderu. 
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isso, se os movimentos nao sao primitivos no sentido de antigos, ou 
de anteriores a chegada do branco, podem receber plenamente esta 
denomina9ao no sentido de que constituem algo de essencialmente 
aborígine, pois as transforma96es sofridas pela cultura desde o desco
brimento até agora se deram num sentido exclusivamente nativo. 

Esta constata9ao refor9a a hipótese de terem existido movimentos 
messianicos guaranis anteriormente a chegada do portugues, urna vez 
que os ingredientes todos para que eles apare9am pertencem a antiga 
cultura tribal. Tensoes fortes podiam desencadeá-los: desequilíbrios 
provenientes das rela9oes com o meio natural, com as tribos vizinhas, 
etc. A chegada do branco passou a constituir fator permanente de 
tensao e os movimentos entao devem ter-se amiudado muito; nao 
faria mais, porém, do que multiplicar urna forma já existente de reagir 
as tensoes. 

* 

Embora continuando a existir movimentos até boje, nota todavia 
Egon SCHADEN que há hordas que nunca partiram para a Terra sem 
Males, assim como há outras que, tendo partido no passado, nao 
partem mais. Foi o que observou estudando tres grupos guaranís, os 
1'l andevas, os Mbüás, os Kaiovás. 

Confinados numa série de aldeias do sul de Mato Grosso e de 
zonas próximas do Paraguai, certas comunidades daquelas tres divi
sóes levam existencia mais ou menos semelhantes a antiga, dedican
do-se a ca9a e a lavoura, embora já trabalhem para os ervateiros e 
estejam sob a prote9ao da administra9ao oficial. Para esses indígenas, 
de um modo geral, nao houve exagero da cataclismologia, que conhe
cem porém, e o ideal do paraíso terrestre continua aquete de urna 
terra de perfei9áo, e nao de um local de refúgio. Sao grupos que nao 
tem a obsessao do fim do mundo e nem se preocupam com a partida 
para a Terra sem Males. (42) 

Outros há, porém, que estao sempre na iminencia da partida, 
com o pé na estrada a espera do sinal fatídico que determinará o 
exodo. Atualmente, segundo Egon SCHADEN' os Mbüás manifestam 
a maior angústia <liante do fim do mundo, que Nimuendaju em seu 
tempo encontrara entre os apapokuva-guaranis. Egon ScHADEN estu
dou os Mbüás da aldeia de Rio Branco, no litoral paulista; ali chega
ram por volta de 1924 e vivero até hoje a espera do sinal de partida, 
recusando-se a sair das proximidades do mar, pois a menor oportuni
dade hao de atravessá-lo para chegar a Terra sem Males. (43) 

Finalmente, os ~andevas, atualmente instalados também no lito
ral ou no reservado de Araribá, há muitos anos empreenderam a via-

(42) Egon SCHADEN, 1954, págs. 190, 195, 198-199. 
(43) Egon ScHADEN, 1954, pág. 197. 
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gem e totalmente se desiludiram. Nao acreditam mais na possibilidade 
de alcan9ar a Terra sem Males em corpo e alma, sem passar pela 
morte; todavía continuam convictos da próxima destrui9ao do mundo 
e manif estam o desejo de morrer quanto antes para chegar mais cedo 
ao paraíso ancestral, <44> medrosos do cataclisma que destruirá o 
mundo. 

Os Kaiovás nao se entregam, em geral, aos movimentos messia
nicos. Todavía, na aldeia de Panambi, sul de Mato Grosso, em dado 
momento os índios todos realizaram coro furor dan9as para apressar 
a chegada do fim do mundo e conseqüente ida para a Terra sem 
Males. O fenómeno se deu logo após a divisáo das terras indígenas 
entre colonos brancos, pelo governo; e, "a medida que se executava 
este projeto, as primitivas condi9oes de vida dos índios come9avam 
a periclitar e em parte f oram mesmo destruídas." < 45 > Assim, um 
acontecimento de grande repercussao na vida interna tribal levou a 
ativa9ao do mito da Terra sem Males. 

Os grupos Mbüás que persistem na busca, embora tendo já 
sofrido grande deteriora9ao cultural, constituem ainda "comunidades 
de culto fechadas, nas quais a influencia bastante superficial do cris
tianismo, experimentada nos últimos anos, nao conseguiu subminar, 
por ora, a realiza9ao constante do conjunto de cerimónias ligadas ao 
mito". (46) Os de Rio Branco, por exemplo, muito apegados a sua 
religiao, dotados de f orte consciencia grupal, se manifestam inteira
mente contrários as rela9oes íntimas com os caboclos. <47 > Nao se pode, 
porém, falar que estejam isolados dos brancos, pois, constantemente, 
vao as cidades do litoral "numa espécie de tournée comercial, vendendo 
artefatos e pedindo esmolas". Porém, embora entrando em rela9oes 
com aqueles, sao esporádicas, tanto mais que "em sua proximidade 
quase nao há popula96es caboclas coro as quais pudessem ter-se esta
belecido rela96es constantes". (48) 

Os ~andevas do litoral e de Araribá, índios que nao partero mais, 
apresentam o grau mais elevado de deteriora9ao s6cio-cultural. Vivendo 
já há várias gera9oes "em associa9áo estreita coro habitantes rurais 
de origem luso-brasileira", desenvolveram para coro estes rela96es de 
vizinhan9a que se revelam "na troca de servi9os económicos (sobre
tudo em mutiroes) e na freqüencia com que os caboclos participam 
das festas realizadas na aldeia índia". Esta perdeu sua homogeneidade 
"pela aceita9áo de indivíduos estranhos na comunidade como conjuges 
das mulheres índias". E como, também, várias das mullieres acom
panharam seus maridos cai9aras indo morar fora da aldeia. é muito 

(44) SCHADEN, 1954, pág. 192. 
(45) SCHADEN, 1954, pág. 198. 
(46) SCHADEN, 1954, pág. 197. 
(47) SCHADEN, 1954, pág. 18. 
(48) ScHADEN, 1954, págs. 16, 24. 
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difícil continuar realizando as cerimónias religiosas "das quais, exige 
a tradi9ao, devem participar todos os membr~s do grupo sem 
exce9ao". (4 9) 

A compara9ao destas tres situa9óes culturais esclarece a afir
ma9ao de SCHADEN de que o grau de coesao social das comunidades 
g~aranis "está~ por assim dizer, em razao direta ao tempo que o grupo 
vive em rela9oes .constantes com popula9óes estranhas". (50) Enquanto 
os ~andevas do litoral, rodeados de caipiras há várias gera9óes, foram 
~endo permeados por estes, os Mbüás, praticamente recém-chegados, 
instalados longe de povoados, nao foram vencidos em sua xenofobia. 
Qu~nto, aos 1'1'andevas, Kaiovás e Mbüás de Mato Grosso e do Para
gua1, . semente quando um acontecimento de grande repercussao tribal 
os atinge, poderá sua coesao interna ser abalada; o contacto com os 
bran:_os pouco os amea9a dado o af astamento em que vivero. Com 
rela9ao a es~e~, "a amea9a apocalíptica, se ~em que a toda hora pre
sente no espirito de todos, nao assume carater de atualidade concreta 
enquanto nao apare9a fator de ativa9ao". (51) Mas para os do ~an
devas do litoral "o principal fator de coesao comunitária a comunhao 
dos ideais religiosos, perdeu, assim, a sua atividade, o ~ue se reflete 
n?_s constantes desentendimentos e inimizades no seio do grupo". (52) 

Nao partero nem aquetes que conservam intacta sua estrutura nem 
aqueies que sofreram grande desestrutura9ao. ' 

Sao, pois, os grupos que, mantendo embora rela9óes com os 
brancos, resguardam ainda urna estrutura e organiza9ao sociais abala
das, os que mais freqüentem:nte p~em em prática o exodo para 
alcan9ar a Terra sem Males. A medida que os intercasamentos e as 
rela9óes de vizinhan9a com os matutos se estreitam, o grupo vai aban
d?nando sua~ práticas religiosas e perdendo a f é em alcan9ar, com 
vida, o para1so terr~stre., Em tempos passados, dizem, "quando se 
rezava com verdaderra fe e confian9a, quando se comiam muitos 
frutos e o mel das abelhas silvestres em vez de excessiva carne de 
ca9~ ( · .. ) , . quando eram harmoniosas as rela9óes com os compa
nheiros da tr1bo e quando se conhecia a absten9ao na vida sexual sim 
nos te1!'1pos de ?utrora muitos conseguiam caminhar pelo mar, ~ue ~ 
seus pe~ se abna, e na margem oposta entrar no Paraíso, onde nao 
se. prec~sa temer a morte. Hoje, porém, os esfor9os do médico-feiti
ce!ro sao cond,en~dos a mau resultado já pelo simples fato de nao 
re~nar a concordia no seio da comunidade e de baver constantes 
bngas e desaven9as". Assim, os próprios nativos reconhecem que 
o "afrouxamento dos velhos padróes de solidariedade para com os 

(49) Egon ScHADEN, 1954, pág. 23-24. 
(50) Egon SCHADEN, 1954, pág. 23. 
(51) Egon ScHADEN, 1954, pág. 199. 
(52) Egon SCHADEN, 1954, págs. 23-24. 
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companheiros de tribo"C53> constituem o maior empecilho na busca 
da Terra sem Males. O que equivale a dizer que, sem identidade de 
vistas dentro da aldeia, nao é possível tentá-la. 

. A. existencia do consenso social se apresenta, pois, como algo de 
mu~to importante para ... que o grupo, <liante de urna amea9a coletiva, 
rea1a promovendo um exodo em massa para a Terra sem Males. A 
quebra da unidade tribal, o rompimento da coesao social pela intro
missao de indivíduos estranhos a comunidade impedem que os movi
mentos persistam. Nao estamos, porém, diante de um estado de ane
mia pura e simplesmente, e sim diante de um processo de acultura9ao 
que transforma cada vez mais es tes ~ andevas do litoral em cai9aras, 
já pelos intercasamentos, já pela ado~ao de urna série de valores e de 
cren9as cristas, como por exemplo a no~ao de pecado. Enquanto nos 
grupos que ainda conservam os padroes tradicionais o insucesso é 
explicado pela ingestao de alimentos ocidentais, pelo uso das roupas 
dos brancos, pela falta de instrumentos musicais nativos ou por qual
quer outra desculpa de ordem mágica, no grupo ~andeva do litoral 
já se introduziu a no9ao de pecado, inteiramente inexistente na cultura 
gu~rani, <54 > e é ela que explica o fracasso: "Se até Deus, quando 
esteve no mundo, e que nao era pecador, teve de morrer antes de ir 
para o céu, quanto mais nós pecadores." ('55) 

A anomia, a perda de padróes sociais que nao sao substituídos 
por outros, existe no caso dos Mbüás da aldeia de Rio Branco, existe 
no caso da aldeia Panambi, no sul de Mato Grosso. Nas duas comu
nidades houve decadencia dos padróes nativos sem substitui9ao, e o 
movimento se produziu. f: notável nesses grupos a veemencia com 
que se referem os nativos a possibilidade de, na Terra sem Males, leva
rem vida tribal perfeitamente reconstituída. ~ somente lá que se 
poderá ainda "viver em todos os pormenores rigorosamente de acordo 
com o padrao da tribo: quer seja na alimenta9ao, na indumentária ou 
quaisquer outros setores da vida", sendo que também "todo e qual-

(53) Egon SCHADEN, 1954, págs. 200-201. 
<54> A destrui9ao da terra, constante dos mitos guaranis, nao deriva 

de erros da humanidade, nem da no~ao de pecado. A terra se vai can
sando de produzir plantas, animais, de dar abrigo a.o homem e suplica ao 
C!iador que a destrua para que ela possa descansar (NIMUENDAJU, 1944, 
p~g. 40). Nao h~ n~ao de pecado porque nao há idéia nenhuma de liga
~ªº entre o destmo da alma e a responsabilidade moral do indivíduo; a 
alma chega a Terra sem Males depois de vencer dificuldades pelo caminho 
e nao porque se aperfei9oou durante a vida (SCHADEN, 1954, pág. 165): 
Por. outro lado, o paraíso nao exclui o trabalho, na concep9ao indígena; 
a vida ~li será id~ntica a terrena, os índios ca9ando, pescando, plantando 
suas roc1nhas; a d1feren9a está em nao existir mais doen9as, nem velhice, 
nem morte. :e. que o trabalho, entre os guaranís, nao é considerado sofri
mento (SCHADEN, 1954, pág. 189). 

(55) Egon SCHADEN, 1954, págs. 200-201. . 
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quer elemento que se reconhe9a provir do mundo civilizado é banido 
do Paraíso". (IS6) 

o que é trágico é que o próprio remédio de que lan<;am mao 
para preservar a estrutura interna que serve de apoio a toda a sua 
cultura, contribui para apressar a desintegra9ao. A instala9ao da atmos
fera messianica, daquela expectativa angustiosa e solene da partida, 
acelera o estado de desorganiza9ao da horda; obcecados pela iminen
cia do desastre, passam os indígenas a negligenciar as atividades econó
micas, nao respeitam mais o ritmo agrícola e, tendo parado de plantar 
e colher, caem em aguda miséria. (57) 

Pode parecer estranho que justamente quando a desorganiza9ao é 
máxima, quando a aldeia engloba mesti<;os e forasteiros, quando as 
cren9as e valores nativos decaem, deixe de se produzir o movimento 
messianico, enquanto noutras culturas primitivas estudadas era entao 
que florescia, desempenhando nele papel muito importante os mesti9os 
culturais. ~ que nestes grupos o movimento se produzia quando o 
processo de sincretismo, amalgamando elementos primitivos e cristaos, 
levara a forma9ao de urna nova cren<;a que nem era mais a antiga, 
nem era também a crista. 

No caso dos guaranis os movimentos só podem continuar a exts
tir enquanto o sincretismo nao minou a integridade das cren9as. O 
contrário acontece com o grupo lilandeva da aldeia de Bananal, que, 
admitindo em seu seio indivíduos estranhos e permitindo que mulheres 
do grupo vao residir em comunidades caboclas, nao só demonstra que 
sua estrutura social já está bastante enfraquecida como abre a porta 
para a incredulidade. 

Ora, para que se realizem as dan9as sagradas imprescindíveis a 
todo movimento visando chegar a Terra sem Males (pois sao elas "o 
caminho da alma pelo céu" <58> que permite aos indígenas alcan9ar a 
mansao de ~andesy sem passar pela morte, sao elas o meio mitologi
camente indicado para se obter a salva9ao do cataclisma final),< 59) 

é necessário que todos os membros do grupo se reúnam num ambiente 
de total respeito. 

( 56) Egon SCHADEN, 1954, págs. 196-197. 
(57) Egon SCHADEN, 1954, pág. 196. 
(58) Egon ScHADEN, 1954, págs. 141-142. 
(59) Seu valor está justificado tanto pelo mito dos Gemeos quanto 

pelo de Guyraypoty. No mito dos Gemeos, Ñanderykey descobre a dan~a 
sagrada quando quer entrar em comunica~ao com seu pai Ñ anderuvusu 
que se retirara da terra; e, "assim como Ñanderykey recorreu a dan~a 
medicinal para entrar em comunica~ao com o pai, os índios empregam-na 
hoje para ir a morada do herói civilizador" ( SCHADEN' 1946, pág. 117). No 
mito de Guyraypoty, é por meio dela que toda a casa de dan~a consegue 
elevar-se nos ares, salvando do dilúvio os que neta se encontram 
(NIMUENDAJU, 1944, págs. 26-27, 38-39). 
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Duas condi9óes sao a qui desrespeitadas pela a tu al forma de vida 
dos citados ~andevas. A dispersao de suas mulheres nao deixa que a 
aldeia reúna todos os seus membros para a realiza9ao das cerimonias, 
condi9ao tradicionalmente imprescindível. Por outro lado, os indiví
duos estranhos que boje moram na aldeia, ou ignoram as cerimonias 
e delas nao podem participar (o que também é inadmissível)' ou des
prezam-nas como bárbaras. Ora, "se houver no grupo um ou outro 
que, reagindo talvez as críticas e zombarias dos nacionais, já nao 
leva muito a sério as cerimonias e cren<;as dos antepassados, esta sua 
atitude se refletirá na maior ou menor eficiencia das rezas e, por con
seguinte, das cerimonias religiosas realizadas na aldeia". <60> De tudo 
resulta a impossibilidade da realiza9ao do exodo. 

Mais urna vez se evidencia o caráter essencialmente nativo deste 
movimento, que cessa desde que nao existam mais as condi9óes aborí
gines indispensáveis para sua realiza9ao e que o processo de sincretis
mo leva a destrui9ao. E também ressalta seu caráter conservador por 
excelencia: urna vez que, em lugar de se amoldar as condi9óes trans
formadas, desaparece. Conservador na fun9ao, pois se destina a per
mitir aos guaranís retomarem integralmente a vida nativa, é também 
conservador na sua maneira de ser, a ponto de se ver aniquilado pelas 
inova9óes decorrentes do processo de sincretismo em que se encontram 
os l'landevas da aldeia de Bananal. 

Nao alcan9amos, porém, a razao por que a cren~a na Terra sem 
Males nao se transforma, diante de circunstancias novas, ao contrário 
do que se observou entre outros grupos primitivos. Serao os guaranis 
menos vivazes do ponto de vista criador, para, destruída a sua estru
tura, desfeitas as suas cren~as, passivamente se acaboclarem? 

Na verdade, as condi9óes em que este acaboclamento se realiza 
sao totalmente diversas de urna situa9ao colonial; isto é, nao formam 
caipiras, cai9aras, caboclos, urna camada dominante sob cujo mando se 
curvem os indígenas. Pelo contrário. A vida daqueles nao dif ere, 
em unidade básica, da destes: a família é fundamental para ambos. 
O nível económico também é semelhante, sao grupos vivendo em 
economía de subsistencia. Se culturalmente a diversidade é grande, 
de outros pontos de vista estao os caboclos diante do grupo guarani 
como outros nativos dotados de cultura diferente, e nao como brancos 
pertencentes a um nível social superior. 

Os intercasamentos observados entre os lilandevas da aldeia de 
Bananal; a admissao de que os conjuges caipiras morem nas aldeias 
indígenas e vice-versa; o estabelecimento de rela<;óes típicas de vizi
nhan9a com participa~ao recíproca em mutiróes e festas, (61) estáo 
a indicar que o contacto cada vez mais íntimo leva a integra9ao do 
grupo aborígine dentro do grupo rústico, pela interpenetra9ao em pé 

(60) Egon ScHADEN, 1954, pág. 141. 
(81) Egon ScHADEN, 1954, págs. 17-18, 23, 34-35, 71. 



,, 

180 O MESSIANISMO NO BRASIL 

de igualdade que apaga as diferen9as nativas. A destrui9ao progres
siva da comunidade indígena se dá pela sua absor9ao na comunidade 
caipira através de rela~óes recíprocas ( caipiras também vem morar 
na aldeia indígena) entre grupos colocados no mesmo nível social. 

Qualquer distin9ao que se estabele9a entre ambos deriva da def esa 
dos indígenas, opondo a esta integra9ao a barreira de seos padróes 
valorativos, como se dá com os Mbüás da aldeia de Rio Branco, e nao 
dos caipiras a se resguardarem contra os novos vizinhos. Assim o 
mito da Terra sem Males nao tero fun9ao defensiva a exercer, desde 
que nao há rea~ao branca a vencer. Nao podendo mais resguardar 
a cultura antiga e nao encontrando condi9oes de resistencia entre os 
brancas que a transformem em bandeira, perde-se, esvai-se. 

Desse modo, a ida para a Terra sem Males nao é instrumento 
utilizado na oposi9áo ao branco, seu papel é a reorganiza9ao e reestru
tura9ao dos grupos ainda passíveis de se refazerem, isto é, de grupos 
que ainda se regem pelos valores tradicionais. Dao-se dentro dos 
limites das aldeias, das hordas, das tribos, nao importando em nenhu
ma consciencia de índio diante de branco, sem formar nenhuma orga
niza9ao mais elevada do que as pequenas comunidades indígenas, divi
didas e até mesmo hostis, permitindo a ScHADEN afirmar que "entre os 
guaranís contemporaneos a consciencia da unidade tribal nao chegou 
a prevalecer". (62) Distingue-se mais urna vez dos movimentos primi
tivos que estudamos na primeira parte deste trabalho, que entre suas 
fun9óes possuíam esta de dar um novo enquadramento as popula-
9oes nativas, a fim de apresentar de encontro ao branco nao unidades 
fragmentárias, mas sim um front comum aborígine. Ao contrário, no 
movimento guaraní, nenhum pantribalismo veio ainda desfigurar o 
aspecto primitivo da busca do paraíso terrestre indígena. 

Explica-se, pois, porque sao os grupos em processo de anomia 
e nao os grupos em processo de sincretismo os que estao implicados 
nos movímentos messianicos guaranís. ~le é o mecanismo por excelen
cia para reavivar la9os sociais e cren9as comuns. Se um exodo para 
a Terra sem Males ainda tem lugar, é porque o grupo indígena é capaz 
de recupera9ao, isto é, de acabar com todas as dissensoes internas que 
o dividem, refazendo-se a solidariedade antiga e mantendo-se a autori
dade do pajé. A realiza9áo do exodo é urna reafirma9ao da vitalidade 
da antiga estrutura e das antigas cren9as, é uro reconhecimento de que 
a dan9a religiosa constituí ainda aquete fator de alto poder moral que 
lhe reconhece NIMUENDAJU. (63) 

Comprova-se também novamente o caráter inteiramente nativo do 
exodo para a Terra sem Males, que nao visa nem mesmo a solucionar 
manif estamente um problema de nativos di ante de brancos, mas siro 
trazer remédio a um problema tribal interno. Solu9ao caracteristica-

(62) Egon ScHADEN, 1954, pág. 11. 
(63) NIMUENDAJU, 1944, pág. 49. 
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mente primitiva, permite supor que qualquer outra crise de graves con
seqüencias internas também utilizaria do mesmo recurso a fim de saná
la. Ou, noutras palavras, que se neste caso a crise foi produto do 
contacto com os brancos, este contacto se coloca no rol dos eventuais 
f atores de desorganiza9ao e desestrutura9ao que podem ter como re
sultado um movimento messianico, nao aparecendo como imprescin
dível para a produ9ao deste. 

* 

Seria equiparável a condi9ao das tribos guaranís no início da 
coloniza9ao, e dos grupos que Egon SCHADEN estudou na época atual; 
ou estaremos, naquele caso, diante da forma9ao de rela9oes de domina-
9ao-subordina9áo entre o grupo prin1itivo e o grupo branco? 

Na época colonial, encontramos na zona de Pernambuco e da 
Babia vários movimentos liderados por caraíbas-feiticeiros e que pare
cem manter-se puros de qualquer acréscimo cultural. A efervescencia 
a que se referem NÓBREGA e ANCHIETA, os relatos das Cartas Anuais 
dos jesuítas sediados no Brasil, dizem respeito a índios que viviam 
em suas tabas, sem sofrer a destribaliza9ao notada entre os aborígi
nes que se entregavam aos movimentos chamados de Santidade. Nes
ses movimentos e no clima de ebuli9ao religiosa notada pelos jesuítas, 
parece conservar-se a busca da Terra sem Males em tudo semelhante 
a das tribos guaranís recentes. Seriam movimentos indígenas puros. 

No entanto, as Cartas Anuais da regiáo paraguaia já mostram 
urna diferen9a: enguanto na regiao litoranea alguns chef es realizavam 
exodos para Terra sem Males a pura moda guaraní, os caraíbas dessa 
zona desencadeavam como que guerras santas contra os jesuítas inva
sores. Eran1 dirigidas por índios que nao tinham entrado em contacto 
direto com os padres ( embora algumas vezes catecúmenos se juntas
sem a horda de adeptos), e que viviam ainda em suas tabas, no meio 
das florestas, nao se notavam modífica9óes na estrutura social: uro 
cacique-feiticeiro mais importante dominava outros menores que, por 
sua vez, mandavam sobre o povo. (64) Eram semelhantes as aldeias 
~u?ranis que ainda hoje encontramos, regidas pelo ñanderu mais pres
t~g1oso, que governa as outras classes de ñanderu, até aqueles que sao 
simples chef es religiosos de su as famílias, como mostra SCHADEN, e 
concordam também com os vários graos religiosos que Nimuendaju 
descrevera para os apapokuva-guaranis. 

Muitas vezes reuniam-se séries de hordas que se confederavam 
sob um chefe mais prestigioso, a cuja volta se tinha congregado um 

• _( 64 ) As cartas jesuíticas registram vários movimentos, em que se 
verifica a conserva9ao da estrutura social (Documentos, 1929, págs. 270, 
363-365, 556-558, 573-590, 676-678, 707, 734-736). 
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• • bando de caciques menores. Quando tal se dava, assun ~e ~xpressam 
os padres: "bstes grandes embu~teiros po~suem pelas pr?v1~c1as outros 
que sao como que bispos que eles nomeiam, ?s qua1s ind1cam, ~orno 
vigários seus, a outros feiticeiros, a quem enviam .su,a~ varas, ~ .estes, 

sua vez a outros que sao como fiscais ord1nanos e m.1n1stros, 
~~;recendo-lhes varetas n1enores (pois este é o sinal de tais dignidades). 
( ... ) Apreciam muitíssimo os índios qualquer destas .v~r~s, e .~o~· 
sideram um grande favor o recebe-las de _seus grandes fe1tt ... ceiros... < > 

Poderia parecer que esta c~n~edera9~0 er~ algo de novo: em que 
já se manifestasse até um. princ1p10 de s1;icret1smo, ~anto ~a1s q~e. os 
diferentes postos sao des1gnad~s pelos titulos d~ h1erarquia cat~hca. 
No entanto, assim devem ter fetto os padres por !gnoraren1 .ºs vanados 
títulos indígenas dos cargos referidos. A ordena9ao por me~o de varas, 
que simbolizavam a autoridade, constituía algo de em1nente~ente 
nativo, como demonstram os próprios jesuítas, , co_ntando que tinham 
resolvido copiá-la: "os Padres ordenam sua repubhca e repartem tam
bém varas coro a autoridade que recebe1?1os dos governadores, l!o
meando-os (aos indígenas) alcaides alguaz1s, etc., coro o que se tem 
por muito favorecidos ... " <66

) . . • , , 
A confedera9ao era, pois, de tipo 1nd1gena, semelhante as que 

refere MÉTRAUX existir entre os antigos tupinam~á.s, dando como e~en;i
plo 0 cacique de Tapuitapera, que "tinh~ adqu1ndo em sua provine!~ 
e sobre seus vizinhos a fama de autonda~e ~e um grand~ Mago , 
alcan9ando por isso "o grau de sobe:ano Principal de s:u P~!s,67mane
jando a seu bel-prazer t~dos os habita°: tes de sua prov1nc1~ . < > .Ao 
reagirem contra os je~u1tas, os gua~a_:i1s d~ zona paraguata segutam 
modelos que existiam ja em su as trad19oes, nao f ormavam no vos grupos 
nascidos do contacto com os brancos. 

Conservando a chefia dos caciques-feiticeiros, nao apresentando 
a estrutura modificac;óes visíveis, é de crer que t~is movimento~ nao 
pudessem ser considerados semelhantes aos que . t1nham como h~eres 
figuras tomadas ao cristianismo, e sim aos movunentos dos cara1bas, 
que vimos se conservarem puros. . . , . 

Todavia nos movimentos referidos pelas Canas Anuais, Jª se ins
talara o sin~retismo, manifestando-se vislvelmente no setor r~ligi?so. 
Conta-se que estes grandes pajés, ao se erguerem con:ra os 1es~11!s, 
recon1endavam aos adeptos adotassem ora9óes, sermoes, conf1s~~.s 
.. por se prezarem os índios de em tudo macaquearem os espanhots · 
Ordenavam aos pajés subordinados que "tivessem todo o cuidado ~m 
convocar os fiéis para ouvirem a doutrina, que rezassem as ora~<>«:s 
ensinadas pelos padres; porém que nao os obedec~ssem em na~a_ mats 
porque eram seus inimigos mortais, que pretend1am a destru19ao de 

(65) Documentos, 1929, págs. 363-365. 
(66) Documentos, 1929, págs. 363-365. 
(67) MÉTRAUX, 1928, págs. 81-82. 
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toda a terra dos índios, promovendo para isso a confissao que os pos
sibilitava ficarem a par de pecados e más inten9óes ... " <68> No movi
mento de Yaguacaporu, que foi um dos maiores, os adeptos "se empe
nharam em arremedar todos os ritos sagrados dos cristaos, construindo 
templos, nos quais reuniam sua gente como que para pregar-lhes, simu
lando também o batismo e impendo nomes ... " (69) 

Nao era necessário o contacto direto entre aborígines e brancos 
para que o sincretismo come9asse a operar. Bastava que estes se 
mostrassem poderosos para que fossem copiados, mesmo de longe. 
Talvez tenham considerado os caciques-feiticeiros que aqueies elemen
tos religiosos tinham alto poder mágico, deles retirando os brancos 
sua potencia; assenhoreando-se dos mesmos, tentariam por a seu ser
vic;o as for9as sobrenaturais que residiam nos ritos, para vencer os 
brancos com suas próprias armas. O utilitarismo podía muito bem 
Jevar ao sincretismo. 

Eram pagaos em geral os índios que seguiam a estes caciques
feiticeiros. Mas também conseguiam desinquietar índios já converti
dos, de onde se referiram as Cartas Anuais aos "bons e maus cristaos" 
entre os nativos: os "bons" eram os que nao se deixavam enganar pela 
conversa dos caciques-feiticeiros e iam denunciá-los aos padres. (70) 

Sua prega9ao atingia, pois, tanto os nativos que se conservavam na 
floresta, quanto os já aldeados pelos jesuítas, nas missóes. 

A simples ad09ao de ritos tomados aos brancos afasta estes movi
mentos dos que, liderados também por caraíbas, visavam a alcan9ar a 
Terra sem Males, e que se realizavam dentro dos quadros ideológicos 
nativos. Mas a diferen9a é ainda mais profunda. Há neles urna ino
va9ao proveniente da chegada dos brancos, que nao é encontrada 
a inda nos outros: o fim do movimento nao é mais a busca do paraíso 
onde serao sempre imortais, é a expulsao dos padres mediante a qual 
a vida tornaría a ser a de antigamente, melhorada sem dúvida por 
passarem os indígenas a gozar da imortalidade; no entanto, esta ficava 
na dependencia daquela. Nas Cartas Anuais, contam os jesuítas que 
tais caciques pretendiam "inquietar os índios contra os Padres e torná
los rebeldes as suas ordens, profetizando-lhes que viria um tempo em 
que eles se apoderariam de toda aquela terra e sujeitariam a seu impé
rio todos os que nela estavam, até mesmo os Padres que, por revira
volta do destino, seriam daí por <liante mandados e serviriam aos índios 
nos mesmos trabalhos em que agora estes obedeciam aos Padres" (71) 

Também nao se tem notícia mais da dan9a como meio de alcan9ar 
outra situa9ao de vida; o meio agora é a luta contra os brancos, aberta-

(68 ) Documentos, 1929, 
, 

pags. 363-365. 
(69) Documentos, 1929, 

, 
pags. 573-580. 

(70) Documentos, 1929, págs. 573-580, 581-590, etc. 
(71) Documentos, 1929, pág. 270. 
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mente pregada. E neste tipo se insere, além dos movimentos . para
guaios, a prega9ao do pajé que Anchieta relata numa de suas c~tas. <72> 

Assim, embora liderados ainda por caraíbas, estamos diante de 
movimentos correlacionados com outro tipo de situa9ao, revelada pelas 
reivindica9óes, as quais, mencionando expressamente a finalidade de 
urna reviravolta de situa9ao, denunciam a existencia de rela~óes de 
domina9ao-subordina9áo entre brancos e nativos. 

Os movimentos registrados pelos cronistas no litoral a partí! de 
1539 até 1609 eram bastante diferentes <lestes. Nao apenas se v1sava 
a chegar a ter;a da tranqüilidade e do repouso eterno, - para utilizar 
a expressao de Gandavo, - como também os meios de que se lan9ava 
mao para alcan9á-la eram os mesmos até boje empregados pelos gu~
ranis: dan9a e exodo. A dan9a era utilizada como un1 preparo, pn
meiramente· denunciava ANCHIETA os pajés que "fazem ocupar os 
índios em beber e bailar todo o dia e noite, sen1 cuidado de fazerem 
mantimentos" (73 ) e que estavam assim a esperar o sinal que desenca
dearia o exodo. Claude d'ABBEVILLE, por sua vez, mostra como 
durante este se continuava dan9ando, <74> pois era o meio de se mante
rem os índios em comunica9áo com as divindades. Tudo indica 
tratar-se de movimentos semelhantes aos dos atuais guaranís. 

As prega96es dos caraíbas também nao contero nem mesmo as 
promessas de restaura~ao cultural que mais tarde seráo encontradas 
nas dos ñanderus dos séculos XIX e XX. Exaltava-se a beleza da 
Terra sem Males, a despreocupa9ao da vida que ali se levava, a anula-
9ao da morte. A falta de reivind~ca9óes c.ulturais parece indicar. que 
organiza9ao e estrutura se mantinham a1nda de forma aprec1ável. 
Quanto as amea9as aos portugueses, também nao sao registradas, a nao 
ser no segundo exodo citado por Claude d'ABBEVILLE e datado ~e 
1609: neste, o líder propunha aos indígenas o exodo como um me10 
de se libertarem dos brancos. <75> A falta das amea9as mostra que 
provavelmente nao seria o exodo urna rea9ao contra situa~ao envol
vendo rela9oes de domina9ao-subordina9ao, como também vimos su~e
der entre os guaranís atuais. 

Tais movimentos de Pernambuco e da Babia, relatados pelos 
cronistas, nao mostram, pois, processos de sincretismo em opera9ao, 
nem quanto aos meios empregados pelos indígenas para chegar a Ter
ra sem Males nem na doutrina que os inspirava; isto é, o mito da ' . T erra sem Males funcionava tal e qual, sem mudan9as nem 1nova-
9oes. Fora o que acontecera nos séculos XIX e XX, para os quais 
nao pudemos diagnosticar urna situa9ao colonial patente; o mesmo se 
daria também com os outros. 

(72) ANCHIETA, 1933, págs. 98-99. 
(73) ANCHIETA, 1933, pág. 331. 
(74) Claude d'ABBEVILLE, 1945, cap. LII. 
(75) Claude d'ABBEVILLE, 1945, cap. XII. 
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Ao mesmo tempo, porém, que registram os cronistas movimentos 
liderados por caciques-feiticeiros, davam-se outros como o da Santidade 
de J aguaripe, em que o processo de sincretismo é evidente, que revela 
rela9óes de domina9ao-subordina9ao entre os nativos e os portugueses, 
e que ocorreu por volta de 1583. 

A explica9ao poderia estar no fato de nao terem tomado urna 
forma única as rela9óes inauguradas pelos portugueses. De início, 
interessaram-se estes pelo pau-brasil e outras essencias, ocupando o 
territ6rio somente com feitorias. Os contactos com os índios se davam 
em nível de igualdade, através de alian9as (de que um dos instrumen
tos eram as unióes entre portugueses e índias), ou da entrada ero 
guerra aberta. Os jesuít~s, taipbém, se estabeleci,~m nas pr6pria~ aldei~s 
aborígines, como escrev1a Nobrega em 1542: Ternos determinado ir 

viver com as Aldeias como estivermos mais assentados e seguros a 
aprender com eles a língua e doutriná-los pouco a pouco ... "<76> 

Mantinham-se, pois, as duas etnias no mesmo nível social. 
Numa segunda etapa da_ coloniza9ao, quando come9aram os enge

nhos de a9úcar, mudaram as condi9óes: os brancos se estabeleceram 
como camada dominante e os índios, escravizados, passaram a formar 
a camada inferior dominada. <77> Os jesuítas, por sua vez, abandonan
do a atitude anterior, fundaram suas próprias aldeias, em que reuni
ram índios das mais variadas proveniencias, isto é, promoveram ativa
mente a destribaliza9ao, juntando nas missóes os nativos a que pudes
sem lan9ar a mao, sem olhar a tribo ou a horda de que provinham. 
De branco a indígena forma-se en tao urna situa9ao colonial. 

~ possível que os movimentos puros tivessem lugar ainda na pri
meira fase, e na segunda os movimentos ero que o sincretismo é já 
visível. Nossa hipótese é corroborada pelo que vemos acontecer ero 
Sao Paulo de Piratininga. Em sua carta de abril de 1557, denunciava 
ANCHIETA as atividades inteiramente nativas de um feiticeiro; eram 
coincidentes com a fase em que os jesuítas moravam nas aldeias abo"'. 
rígines. Mais tarde, em 1590, o assalto a igreja de Pinheiros é efetua-
do por um grupo liderado por uro índio educado nas missóes dos 
jesuítas, o qual dizia encarnar a Virgem Maria; já nessa época tinham 
resolvido os jesuítas juntar os índios ero povoados especiais. . 

O estabelecimento de planta9óes de cana nao se deu ao mesmo 
tempo por toda a parte. Enquanto em certas regióes, formando-se os 
engenhos, o contacto com os indígenas escravizados assumia inteira
mente o aspecto colonial, noutras continuava a se efetuar de potencia 
a potencia; era possível, pois, ao mesmo tempo termos movimentos 
de tipo colonial e movimentos indígenas puros, que vimos prenderem
se a estruturas sociais diferentes: é que tais estruturas coincidiam no 
tempo. 

(76) Thales de AZEVEDO, 1959, pág. 42. 
(77) Sérgio Buarque de HOLANDA, 1960, págs. 80-86, v. l. 
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A diferen9a da situa9ao estrutural entre os movimentos "puros" 
que tiveram lugar no início da coloniza9ao e os movimentos guaranis 
dos séculos XIX e XX, de um lado: e os movimentos desenrolados 
nas missóes paraguaias, de outro ( embora todos fossem liderados por 
caraíbas ou por caciques-feiticeiros), nao permite conservá-los na 
mesma categoria. Os movimentos da época colonial que pudemos 
considerar puros, esses se classificam junto aos movimentos guaranis 
dos séculos XIX e XX; aos outros, deixamos provisoriamente de lado. 

* 

Da análise até agora ef etuada, ressaltou que os movimentos carac
terizados por constituírem exodos para a Terra sem Males, seja qual 
for a época em que se produzam, demonstram a conserva9ao dos 
tra9os aborígines mais profundos na cultura nativa e nao decorrem 
de urna situa9ao colonial. Brancos e nativos se encontram no mesmo 
nível social, em igualdade de posi9ao, e os movimentos aparecem 
quando há processo de anomia no meio indígena. Sua fun9ao é reor
ganizar e reestruturar internamente os grupos, de acórdo com os valo
res tradicionais, desempenhando assim um papel eminentemente 
conservador. 

A primeira vista, isto acontece tanto para as tribos indígenas da 
época colonial, quanto para os guaranís atuais; a situa9ao seria a 
mesma, a de fazerem parte de urna sociedade global mais ampla, for
mada por duas etnias culturalmente diversas, quando ainda nao se 
interpenetraram francamente. Há, porém, urna pequena diferen9a. 

Os contactos do grupo indígena na época do descobrimento eram 
com a sociedade colonial que se formava no Brasil e nao com parte 
dela. Os grupos indígenas atuais, ao contrário, entram em contacto, 
nao com a sociedade global, mas com urna parcela que é a sociedade 
rústica. As rela9óes diretas e constantes dos aborígines sao com ele
mentos pertencentes a esta, e é neta que paulatinamente se vao 
incorporando. 

No entanto, tanto a sociedade global da época de descobrimento 
quanto esta sociedade rústica sao estruturadas da mesma maneira 
isto é, P?r grupos de famílias regidos por sistemas de parentesco: 
Aquela d1feren9a deixa, portanto, de ter importancia, tanto mais que 
nos dois casos os grupos étnicos se mantem no mesmo nível. A amea
~a para os grupos indígenas é a possibilidade de integra9ao. E, assim, 
o intuito de restabelecer as antigas formas de vida nativa equivale e 
simboliza o desejo de se apartar rigorosamente das comunidades cabo
clas, afirmando as diferen9as que delas separam os nativos e obstando 
a integra9áo. O movimento é, portanto, urna preserva9áo do grupo e 
da cultura aborígines. E, quando a integra9ao já teve lugar, o movi
mento deixa de se produzir. 

Assim, a fun9ao diferenciadora é também, e por isso mesmo, 
conservadora: visa a -manter os grupos indígenas em suas pec-uliari-
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dades, dando enfase ao que os distingue dos brancos. A fun9ao con
servadora se exerce de maneira mais visível dentro de cada unidade -
aldeia ou horda, - e dá sentido ao exodo para a Terra sem Males: 
buscam os indígenas um lugar terreno, mas sobrenatural, em que seja 
possível continuar a viver segundo os velhos hábitos tribais, restaura
da a estrutura sócio-religiosa tradicional em que se apoiavam. Em 
nenhum caso há f orma9ao de novo grupo, mas sim a reorganiza9ao 
do antigo, a consolida9ao daquele que anteriormente existira. 

A falta do caráter inovador do movimento messianico guarani é 
patente quando se atenta para seu papel em rela9ao as outras comu
nidades indígenas. Enquanto os movimentos messianicos de situa9ao 
colonial invariavelmente conduziam a um pantribalismo, neste caso 
a prega9ao do pajé se restringe a sua aldeia ou a sua horda. Mesmo 
quando abrange hordas diferentes, con10 refere NIMUENDAJU ao mos
trar o movimento espraiando-se dos oguauívas para os tañyguás e de
pois para os apapokuva-guaranis, as migra9óes se conservam dentro 
dos limites de cada um destes grupos, nao havendo reuniao num só 
conjunto de membros de todos os tres. O que se dá é um fenomeno 
de difusao cultural, isto é, passagem de elementos culturais de uns 
grupos a grupos diversos, que nao implica em absoluto numa fusao 
<lestes. Ora, o pantribalismo é justamente esta fusao, ou pelo menos 
o início desta fusáo, que nao observamos no caso dos movimentos 
guaran1s. 

Incluem-se, pois, os movimentos guaranís entre aqueles que, eclo
dindo numa sociedade em que coexistem dois sistemas estruturais, o 
de parentesco e o económico, o primeiro regendo a sociedade primitiva 
e o segundo a ocidental, mas sem se inter-relacionarem, se destina a 
reorganizar aquela, todas as vezes que neta se verificar um processo 
de anomia. A situa9ao é identica a que já bavíamos encontrado em 
movimentos anteriormente estudados e a possibilidade de incluir o 
exodo guaraní entre eles fica corroborada pela fun9ao que é a mesma 
nos do is casos: reorganizatória e conservadora. 

Poderiam os movimentos guaranis ser caracterizados também 
como reformistas? A primitiva conceitua9ao da Terra sem Males 
encerra um significado ou um desejo reformista: era ela urna repro
du9ao identica da vida tribal, mas onde nao existiam nem doen9a e nem 
morte. Reconheciam os nativos a bondade de suas institui9óes, menos 
em dois pontos que precisavam ser reformados, pois eram as duas 
fontes máximas de sofrimento. O ideal da Terra sem Males em sua 
forma mais antiga e afastada do contacto com os brancos é, portanto, 
em si mesmo um ideal reformista. 

A. medi~a 9ue se dá o entrosamento mais ou menos vagaroso da 
c~mun1dade 1nd1gena no universo caboclo e que caminha a acultura-
9ao, cada vez vai ganhando o ideal da Terra sem Males ainda mais 
cores reformistas, isto é, seu objetivo é corrioir, num mundo celeste, . o . - . 
o que exi~te de errado neste mundo. A realidade nao corresponde, 
como ant1gamente, aos padróes valorativos que, no entanto, persis-
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tem na comunidade; nao se consegue mais viver de acordo com eles; 
busca-se a Terra sem Males onde se poderá levar, integralmente, a 
vida dos antepassados. lsto é, onde todas as institui<;óes sociais, agora 
deformadas pelo contacto com os brancos, se ref ormam e adquirem 
sua anterior pureza. Os exodos guaranis sao, pois, reformistas em seu 
significado e cabem na categoria dos movimentos rnessianicos sociais 
assim caracterizados. 

b - M ovimentos de Santidade 

Enquanto certos grupos indígenas, malgrado seu contacto com 
os brancos, realizavam exodos para a Terra sem Males segundo valo
res e padróes inteiramente indígenas, e com forma também totalmente 
nativa, conservando os líderes seu papel tradicional de caciques-feiti
ceiros poderosos, de caraíbas inspirados; outros grupos nao sao mais 
dirigidos por figuras aborígines, e sim por reencarna9áo de figuras 
cristas, sendo orientados por indígenas que, educados já nas missóes, 
ou tendo sido convertidos, efetuam urna liga9ao entre a religiao nati
va e a crista. ~stes movimentos foram chamados de Santidade, desde 
seu aparecimento. 

O fato de serem antigos discípulos das missóes levaría a crer que, 
personalidades marginais, promoviam a f orma9ao de urna nova cultu
ra, a partir das duas outras, em seu afa de conseguir, para si mesmos, 
um novo equilíbrio psicológico, dilacerados que estao entre a velha 
cultura dos antepassados e a nova cultura dos mestres católicos. O que 
nos interessa, porém, nao é este conflito que se passa em consciencias 
individuais, e sim o fato de, envergando estes líderes um aspecto 
estranho a sua cultura, reunirem adeptos, o que levaría pelo menos a 
supor que em inúmeras mentalidades se operava o mesmo dese
quilíbrio. 

Tratava-se de indígenas que o desenvolvimento das planta9oes 
de cana e de algodao, e que a mudan9a de tática dos jesuítas em face 
dos aborígines, agrupavam agora nas fazendas ou nas missóes, sem 
distin9ao de suas tribos ou hordas. Nas mis·sóes, por exemplo, "índios 
de quatro, cinco e até quinze diferentes tabas e culturas eram reunidos 
e segregados sob a dire<;ao dos padres", <1> e o mesmo acontecía nas 
gi:andes propriedades agrícolas. Numas e noutras, encontravam-se os 
nativos em situa9áo de domina9ao-subordina9ao para com os brancas 
que os submetiam a um apressado processo de destribaliza9áo, acele: 
rando-se também o processo de sincretismo cultural. 

Elementos da cultura nativa se juntayam a elementos cris
t~os na vida qu~tidiana, que- mais tarde chamariam a aten9ao no 
ritual e na doutr1na dos grupos messianicos, dando-lhes um caráter 
sui-generis. Na Santidade de Jaguaripe, o chefe era denominado Papa, 

(1) Thales de . AzEVEDO, 1959, pág. 45. 
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mas chamavam-no ainda de Tupanassu; a cren9a indígena do dilúvio 
se associava as cren9as católicas; e, no ritual, as divindades eram reve
renciadas com cantos, dan9as, fumiga9óes, rezas, prédicas e confissóes, 
enquanto o batismo era o rito essencial para o ingresso na seita. Obe
rá gozava do prestigio dos velhos pajés, porém também copiava ins
titui9óes espanholas na forma9ao de sua comunidade. Na regiao do 
Rio Negro, o sincretismo nao só era visível nos movimentos, como 
na própria vida quotidiana dos indígenas: "a fé crista que o missioná
rio incutiu e fez enraizar aos índios nao arrefeceu neles a cren9a nos 
seus mitos ou fetiches, nem evitou o seu culto a Jurupari, que rendem 
com descomunal fanatismo", embora também venerassem, com "ultra
montana e fanática devo9ao", o Espírito Santo e a Santíssima Trin
dade sen do que ritualmente as festas cristas tinham sofrido acréscimos 
pagaos, e vice-versa. . Assim, nenhuma festa crista ou paga prescindía 
de rezas e ladainhas; mas Deus, Nossa Senhora e os santos eram, por 
sua vez, reverenciados por meio de dan9as. <2> 

. O sincretismo que inevitavelmente decorria do contacto entre 
popula9óes diferentes, f ora conscientemente buscado e incrementado 
pelos próprios jesuítas, no início da coloniza<;ao. Em 1552, numa de 
suas cartas, NÓBREGA afirmava ser necessário conservar os costumes 
dos gentios, desde que nao fossem contrários ao cristianismo, "para 
os atrair e deixarem os outros costumes essenciais, e, permitindo-lhes 
e aprovando-lhes estes, trabalhar por lhes tirar os outros ... " (3) l?,ste 
princípio nao foi seguido somente enquanto os jesuítas se propuseram 
viver entre os indígenas; também quando reuniram os índios nas 
missoes, permitiram a continua9áo de muitos dos costumes tradicio
nais, como se ve da descri9ao de un1a festa na época: " ... e porque 
a festa nao parecesse somente nossa e dos novos cristáos, muitos dos 
gentíos, cheios de fervor e ataviados a sua guisa, com pena muito 
lou9a e seus maracás nas maos, tangen do, ordenaram sua folia, com 
que decorriam pela procissao, e. assim foi celebrada com mot~tes em 
canto de órgao e salmos bem acompanhados de vozes e também com 
os cantares e folia dos que se mais souberam mais fizeram ... "(4) 

Conservaram-se rituais indígenas de maneira que o Deus cristao. 
era reverenciado com dan9as e cantos a moda nativa; mas tomava o 
lu~ar das divindades míticas, que desapareciam ou se incorporavam 
a el~. . O que nao sabemos é em que medida a concep9ao indígena 
de d1v1ndade permaneceu e vigorou sob a capa do cristianismo. (5) 

O que impo~ta, porém, nao é saber até que ponto existia verdacÍei
ramente acultura9ao; e sim constatar que a massa que aderia aos san-· 

<2> Arquivo do Amázonas, janeiro de 1907, págs. 75-79. 
(S) Thales de AzEVEoo, 1959, pág. 44. 
<4 > Thales de AzEVEDO, 1959, pág. 45. 
<5> KocH-GRüNBERG acha, por exemplo, que na regiao do Rio Negro, 

sob o cristianismo visível persistia, velha lenda indígena; os elementos
cristaos seriam puramente exteriores (MÉTRAUX, 1928, págs. 222-224.). 

' .. 
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tinhos tinha sido submetida ao branco, seja nas planta9óes, seja nas 
missóes, e impelida a abandonar costumes que o cristianismo conside
rava imorais como a poligamia, a antropofagia, a cauinagem, etc. "As 
suas normas de comportamento e ritmo de atividades se tinham subs
tituído as normas de comportamento e ritmo de atividades dos bran
cos, e isto por imposi9áo violenta e abrupta. Além de destituídOi de 
sua estrutura e organiza9áo sociais, quedavam também os indígenas 
privados de iniciativa no que dizia respeito a cria9áo de seus valores 
e padróes de comportamento. Havia, pois, urna situa9áo colonial carac
terística, com esta priva9áo que lhe é peculiar. 

A estrutura das duas sociedades nao era genericamente diferente, 
isto é, os grupos nativos entravam em contacto com grupos de portu
gueses ainda estruturados segundo sistemas de parentesco, que perdu
raram mais tempo em Portugal do que no resto da Europa. ~stes 
portugueses, por sua vez, eram obrigados a adotar costumes indígenas. 
O desenvolvimento de urna agricultura comercial, que diferenciaría 
muito os brancos dos nativos, nem sempre era possível, exigindo sem
pre, por outro lado, o desenvolvimento de urna agricultura de subsis
tencia concomitante. Havia diferen9as culturais, mas estas só impor
tavam quando entre brancas e nativos se inaugurava urna nova situa-
9ao estrutural. Isto é, o fato de os indígenas formarem urna camada 
inferior, submetida a branca e impossibilitada de qualquer iniciativa, 
dá lugar aos movimentos de rea9áo. Assim sendo, grupos que possuem 
o mesmo sistema básico de rela9óes · ( estejam ou nao distanciados por 
desenvolvimentos culturais e técnicos diferentes) podem realizar mo
vimentos, que surgirao num deles, - mas sempre naquele que estiver 
em urna posi9ao de inferioridade na estrutura social vigente. 

A perda da autonomía diante do branco se apresenta entao como 
de primeira importancia para que a rea9ao venha a se produzir. E 
esta constata9ao ganha enfase quando voltamos ao caso dos movimen
tos das missóes paraguaias reveladas pelas Cartas Anuais. Aquí a 
estrutura interna se conservava, a cultura também, os indígenas nao 
estavam nas missóes submetidos aos padres e sim em suas florestas 
levando exatamente a antiga existencia. Se havia alguma ado9ao de 
elementos estranhos, era por espontanea vontade dos nativos, que os 
incorporavam a cultura indígena. Sentiam, no entanto, plenamente a 
amea9a que os padres jesuítas representavam contra a sua autoridade 
e autonomía, sua rebeliáo era contra a inclusao numa estrutura em 
que seriam reduzidos a posi9áo inferior. Assim o revela a fata de 
Yaguacaporu ao cacique Antonio: Diz que "teria grande cuidado em 
nao ir para lá (para a redu9ao) por serem eles (os jesuítas) seus ini
migos mais encarni9ados, por ensinarem urna doutrina falsa e com
prometedora de sua autoridade", e pretendía livrar-se pela luta de tao 
incomodas vizinhos, dispersando os fiéis que seguiam a estes. (6) 

(8) Documentos, 1929, págs. 556-558. 
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Mesmo quando os jesuítas tentaram conservar a estrutura social 
indígena com suas diferentes posi9óes hierárquicas, ou copiá-las, o 
simples fato de os chefes terem de se submeter a sua autoridade vinha 
revolucionar a ordem interior das hordas. Houve, por exemplo, um 
grande cacique-feiticeiro que, atraído para urna redu9ao do Rio Uru
guai, ali chegou com seus comandados e com a garantia de que suas 
prerrogativas seriam plenamente respeitadas. Perce~eu ~ogo,, paré~, 
que ali "todo o mundo amava aos Padres, e que dele ntnguem faz1a 
caso". Tentou entáo sublevar clandestinamente os seus, fazendo 
outrossim proselitismo entre os habitantes mais antigos da missao; 
argüia que os Padres nao eram homens e sim espíritos que tinham 
vindo "afastar os indígenas dos costumes dos antepassados, fazendo-os 
abandonar todos os divertimentos e, com eles, toda a tranqüilidade"; 
era preciso aniquilá-los para voltar a viver como antigamente. Desper
tou grande entusiasmo, boa parte dos índios da missao ficou com
prometida na conspira~ao, mas o ataque pretendido foi frustrado. 

Os franciscanos, que mais tarde f oram missionar entre os guara
n is, tentaram urna adapta~ao da estrutura indígena em suas aldeias: 
a um cacique supremo deviam submeter-se todos os outros chefes e 
neófitos; o cacique tinha por fun9ao verificar unicamente que o bem
-estar geral nao f osse perturbado por ninguém e que as ordens dos 
padres fossem integralmente cumpridas. <7> Esta tentativa de entregar 
urna chefia aparente a um indígena nao melhorava a situa9áo, pois 
a chefia real continuava entre as maos dos sacerdotes católicos. 

A situa~ao dos indígenas que permaneciam nas matas se nao era 
ainda de fato igual ~ dos encerrados nas redu~óes, poderia a qualquer 
momento entrar em igual transforma9ao. Aos caciques-feiticeiros doía 
a possibilidade de perda de sua autoridade diante da autoridade cres
cente dos padres, e se insurgiram sempre, assim que tiveram notícia 
de que o avan90 destes amea9ava seus territórios. É, pois, a situa9ao 
de domina9ao-subordina9ao instalada com a entrada dos jesuítas no 
território, que levava os indígenas as revoltas de que as Cartas Anuais 
estao cheias de exemplos: revolta de Ixguiraro, de Cañamari, de Gui
ravera, além da grande revolta de Yaguacaporu, todas entre indígenas 
ainda nao reduzidos. (8) Experimentavam a domina~áo a distancia, 
tomavam conhecimento dela através das notícias que se espalhavam, e 
desencadeavam movimentos que tinham por fim expulsar ou escravi
zar os padres. 

As prega~óes encerram amea9as aos brancas, falam de sua expul
sao e aniquilamento; advogam, nao o retorno aos costumes tribais 
que ainda estavam vigentes, mas sua conserva9ao. A agressividade 
era patente nos discursos dos caciques-feiticeiros, e podia chegar até 
ao conflito aberto e sangrento, como na revolta de Yaguacaporu. Estru-

<7) P. J. CARDÚS, 1886, pág. 133. 
(S) Documentos, 1929, págs. 281-282, 299-300, 348. 
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turalmente semelhantes as duas situa9óes, a dos índios reduzidos e a 
dos livres, a rea9ao também foi semelhante, isto é, violenta e essen
cialmente antibranca, numa agressividade que também ia de pura
mente verbal (como as amea9as de escraviza9ao dos brancos contidas 
na prega9áo da Santidad e de J aguaripe), até o ataque efetivo (como 
?º c~so da Aldeia d~ ~inbe_iros), prometendo ou procurando alcan9ar 
1mediatamente nova s1tua9ao social em que a camada inferior se 
transf ormasse em camada dominante. A prega9ao do regresso a vida 
indígena nem sempre existia, evidenciando que nao se tratava de um 
objetivo essencial. Tanto nos casos de rápida destribaliza9ao, quanto 
de ~mea9.a cl~ra e patente contra a estrutura do grupo indígena, a 
rea9ao foi, pois, a mesma. 

Nos movimentos que tiveram lugar na zona do Rio Negro, por 
volta de, 1.850, ª. m:sma. situa9ao colonial prevalecia. Para assegurar 
seu dommio terntonal, t1nham os portugueses desenvolvido um siste
ma de presídios, de planta9óes. extensas, de capitaes povoadores e 
Humboldt, ao visitar a regiao, canta que desde o Porte da Barra 'até 
Sao José das Marabitanas as margens estavam cobertas de ricas cultu
ras, de aldeias e de burgos. <9 > Trabalhadores nestas planta9óes eram 
os indígenas. Os portugueses atiravam tribos contra tribos transfor-

' mando urnas em apresadoras das outras~ mas nao desdenhando, por 
sua vez, de também escravizar as que tinham sido apresadoras. Nas 
planta9óes bavia, pois, reunióes de índios de proveniencias diversas, 
em evidente destribaliza9ao. (lO) 

Os estabelecimentos missionários fundados pelos espanhóis eram 
verdadeiros fortins, com guarni9óes permanentes de soldados que se 
entregavam a "conquista das almas"' isto é, as incursóes nas florestas 
de onde traziam indígenas para viver a for9a nas missóes. (11) Deste 
modo, q.uer do lado portugues, quer do lado espanhol, a destribaliza9áo 
era efetiva. Estavam, pois, os indígenas da regiao submetidos desde 
muito tempo a urna situa9ao colonial; a independencia do Brasil e os 
esf or9os de man ter brasileira urna -regiáo cobi9ada pelos vizinhos . leva
ram a intensificar a ocupa9ao. Justamente os movimentos messiani
cos coincidem com estes novas esfor9os, como se verifica ao com
pulsar o Arquivo do Amazonas, nas publica9óes daquela época. 

. .Ta~s. movimentos - quer os dos índios das florestas da regiao 
m1ss1onar~a, _ quer os d~ Santidade na regiao baiana e paulista, quer 
os d~s ~1ssoes pa~agua1as, .quer os da zona do Rio Negro, - perten
ce~ .1~teiramente a categona dos provenientes do contacto entre povos 
i;nm1tivos e branco~, em situa9ao colonial, isto é, quando o primitivo 
e total~ente submetido ao branco, que o for9a a ingressar numa estru
tura diferente da sua; em que ocupa a camada inferior. · Movimentos 

(9) HUMBOLDT, 1920, pág. 365. 
(10) HUMBOLDT, 1920, págs. 302-303, 371. 
(11) HUMBOLDT, 1920, págs. 355-356. 
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de rea9ao se produziram quando tal situa9ao apenas amea9ava insta
lar-se, e que no entanto foram muito mais característicos quando o 
bran,fo realmente dominou e transformou a vida do colonizado. 
. Falta aqui, porém, a inclusao do primitivo num regime capita-

hsta moderno, que tanto chamou a aten9ao dos estudiosos atuais do 
~e~sianismo primitivo. Fósse nas redu9óes, fósse nas planta9óes, o 
1nd1gena passava a fazer parte de um sistema económico diferente do 
se~, mas que na~ pode ser considerado igual aquele que boje existe, 
po1s trata-se de sistema baseado na intensa explora9ao agrícola mono
cultora, voltada para a exporta9ao. Como, apesar da diferen9a nas 
orga~iza9óes de outr~r~ e d~ boje, a semelhan9a é flagrante entre os 
Il?ovimentos, parece licito afirmar que a situa9ao social estrutural tem 
primazia sobre a situa9ao económica. Isto é, que tais movirnentos 
t7rao _lugar todas as vezes que povos nativos se vejam reduzidos a 
s1tua9ao de grupo dependente numa sociedade estratificada de que 
ocuparn a can1ada inferior, seja qual for o sisten1a económico pelo 
qual ela se oriente. 
· Tanto no caso dos caciques-feiticeiros que se conservam em suas 
florestas, quant? n~ dos índi.os escravizados, há forma9ao de um grupo 
em que o messias e a autondade social mais elevada distribuindo-se a 
partir dele, vários graus hierárquicos até a massa. Em ambos os cas~s, 
este grupo que o cacique domina é pantribal. Entre os índios das 
florestas, no entanto, o pantribalismo segue o modelo tradicional das 
confedera9óes tribais. Entre os índios destribalizados o padrao é 
inteiramente novo e fornecido pelo próprio movimento diessianico, que 
reú?e .indi~íduos da mais variada proveniencia que os azares da ca9a 
ao 1nd10 atIIou para as planta9óes ou que a lábia do jesuíta atraiu para 
as redu9óes. Em ambos os casos, importante é constatar o front 
comum que os índios formam <liante do branco por se encontrarem 
na mesma situa9ao estrutural - situa9ao de camada social inferior, 
numa sociedade que nao é mais a sua. Destribalizados ou nao, des
perta nos nativos a consciencia de sua diferen9a para com os brancos 
e de sua igualdade de aborígines, - igualdade que supera as divergen
cias culturais tribais. 

Aqui se revela também a vitalidade das tribos nativas brasileiras. 
Nao era possível sustar a ruína angustiante da estrutura social e da 
cultura; ou entao a amea9a por demais violenta criava um estado de 
tensao e de angústia insustentável. O impulso criador do indígena, 
que os colonos e os jesuítas tentam sopitar nas planta9óes e nas mis
sóes, nao desaparece; em lugar de urna banal assimila9ao da cultura 
branca, de urna aceita9ao total da maneira de ser desta e de urna 
s~bmissao pacífica a situa9ao de inf erioridade social a que sao redu
z~dos, buscam algo de novo, que será utilizado como arma para modi
f 1car a situa9ao social ingrata em que se encontram. 

Teria sido também a Confedera9ao dos Tamoios um movimento 
se!11elhante. ~o dos caciques do interior das florestas paraguaio-brasi
leiras? Verificando-se em 1563, consistiu .numa reuniao de hordas com 
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o fim explícito de atacar e exterminar os portugueses invasores. Tudo 
quanto se conhece a respeito da lideran~a nas tribos tupi-guaranis, -
isto é, a posi~ao suprema ocupada pelo pajé, que é quem toma as 
decisóes mais importantes da vida tribal, - refor~a a suposi~ao de 
que se trata também de um surto messianico. Se, para os problemas 
mais importantes, nos momentos cruciais da vida, tais indígenas nao 
concebem senao soluc;óes religiosas, orientadas por urna lideran9a reli
giosa, como afirma ScHADEN, <12> a Confedera9ao dos Tamoios nao 
pode fugir a essa caracteriza9ao. Dada a falta de mais detalhes, nao 
nos podemos deter nesta "que nos parece ter sido a insurrei9ao xenó
foba de maiores propor9óes verificada entre os indígenas da orla 
litoranea", (l8) e que permitiu reunirem-se tribos que comumente se 
guerreavam urnas as outras, ultrapassando as dissensóes intertribais, 
no pantribalismo a que as conduzia a presen9a do branco. Talvez 
constitua, entao, a primeira manifesta9ao de nacionalismo indígena, 
pois a outra manifesta9ao evidente, - a Santidade de Jaguaripe, -
é posterior, datando de 1584. 

Podemos, pois, dizer dos movimentos de Santidade o que já dis
semos dos movimentos messianicos primitivos em geral: existem quan
do há instala9ao de urna situa9ao colonial, que f or~a comunidades 
nativas independentes a entrarem em rela9óes de domina9ao-subordi
na9ao com urna sociedade branca colocada em nível superior - situa
~ao que redunda, para aquelas, em a) perda da possibilidade de cria
rem ou de seguirem seus próprios padróes de comportamento; b) obri
ga9ao de seguirem padróes de comportamento formulados dentro de 
urna estrutura social inteiramente diversa. Isto é, acontecem quando 
um grupo sofreu perda de autonomía em seu aspecto mais fundamental. 

11 

MOVIMENTOS MESSIANICOS RÚSTICOS 

1 - Descrifáo 

Vinculados a vida rural do país, encontramos no meio brasileiro 
movimen~os . messianicos cuja importancia é grande, pois, conhecidos 
desde o iníc10 do século passado, ainda boje continuam existindo. :e 
difícil dizer qual a sua freqüencia e quantidade, somente os de maior 
vulto f oram registrados, os quais, em geral, deram lugar a repressóes 
sangrentas. No entanto, de acordo com as condi9óes sociais em que 
se verificaram estes, assim como a dificuldade de comunica~ao com 
as zonas em que geralmente se observaram, é de supor que vários 

(12) Egon ScHADEN, 1946, págs. 48-49. 
(18) Egon ScHADEN, 1946, págs. 48-49. 
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' nao tenham sido registrados. Apresentaremos apenas aqueles de que 
tivemos documenta~ao mais ou menos farta, permitindo análise, embo
ra saibamos da existencia de outros mais. 

Nos movimentos messianicos indígenas foi possível estabelecer 
logo urna primeira diferenci~ao que facilitou a descri9ao. Desta vez, 
porém, nao encontramos categorías prévias nas quais enquadrá-los. Em 
trabalho anterior,<*> tínhamos tentado a classifica9ao segundo a dife
rencia9ao das cren9as e segundo a fun9ao que julgávamos perceber, 
mas ambas se mostraram insuficientes e insatisfatórias. Parece-nos 
mais aconselhável apresentar cada caso de per si, seguindo a ordem 
cronológica de seu aparecimento, estudando, depois, a possibilidade 
de classifica9ao. 

a) Crent;as sebastianistas 

Anteriormente ao aparecimento de movimentos messianicos pro
priamente ditos, existiu no Brasil urna cren9a proveniente de Portugal, 
o sebastianismo, que mais tarde chegou a servir de base para pelo 
menos dois movimentos. Entre 1530 e 1540, o sapateiro Bandarra 
escrevera trovas em que compilava urna série de profecías entao cor
rentes, provenientes de diversas fontes; prometiam a vinda de um 
grande príncipe e senhor, o Encoberto, que daria infallvelmente a 
Portugal a hegemonia sobre as outras na9óes. <1> 

Atravessava a Península urna fase de grande descontentamento 
interno. Na Espanha, o reinado de Carlos V, as múltiplas guerras 
que sua ambi9áo desencadeava para alcan9ar a posi9ao de monarca 
universal, levavam a popula9ao ao desassossego; em Portugal, sentía-se 
iniciar a decadencia do Império Portugues; entre os judeus que povoa
vam ambos os países, a Inquisi~ao semeava inquieta~ao. <2> As Trovas 
se espalharam, pois, por Portugal inteiro, e a época se caracterizou 
como de grande ·efervescencia religiosa, de que resultou o aparecimen
to de urna série de messias. (3) Poi sobretudo entre os judeus, porém, 
que mais se disseminaram os mitos versificados pelo Bandarra; o 
Encoberto era o Messias que devia salvar o Reino de Israel, dados os 
muitos pontos de contacto que ofereciam as Trovas com as promes
sas das Escrituras. (4) 

Os primórdios da coloniza9ao brasileira coincidiram justamente 
com esta época conturbada, e é lícito supor que desde os primeiros 

< * > M. l. Pereira de QUEIROZ, b), 1958, pág. 120. 
(1) Joao Lúcio de AZEVEDO, 1947, págs. 9, 19-20; notas as páginas 

20-21 - Jean SUBIRATS, 1963, págs. 61-77. 
(2) Joao Lúcio de AZEVEDO, 1947, págs. 11-12, 19-20. 
(8) Joao Lúcio de AzEVEoo, 1947, págs. 23-27. 
(4) Joao Lúcio de AZEVEDO, 1947, págs. 11-12; Jean SUBIR.ATS, 1963, 

págs. 61-77. 
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tempos aquí tivessem chegado indivíduos que conhecessem as Trovas 
de Bandarra, tanto mais que boa quantidade de cristáos novos, -
talvez a camada da popula~áo portuguesa mais atingida pela cren9a, 
- era enviada para a colonia. Da existencia de um pelo menos ternos 
prova concreta, pois foi denunciado, em 1591, ao Santo Oficio, na 
Bahia. (ts ) Tratava-se de um Gregório Nunes, "meo framengo filho 
de framengo e de crista nova", o qual, sabedor das Trovas, "as dezia 
pelo Mexias, esperando inda por ele ... " <6 > 

Cinqüenta anos mais tarde, dois novos crentes das Trovas do 
Bandarra ficaram registrados. O primeiro foi o Padre Antonio Vieira, 
o qual, no sermáo das exéquias de D. Joao IV, que pregou no Mara
nhao, afirmava que era este o Enviado de que falavam os versos, 
devendo ressuscitar para recompor o grande Império Portugues e cin
gir-lhe a coroa.<7 > Descobriu-se também um "Papel que se fez na 
Bahia contra outro que no Maranháo fez Antonio Vieira, em que 
mostrava que el-rei D. Joáo IV havia de ressuscitar, colhendo esta 
conseqüencia das Trovas de Gon9aleanes Bandarra, mas este autor 
incógnito as aplica a D . Sebastiáo". Em contraposi\:áO a opiniao de 
Vieira, achava o anónimo autor que D. Joao IV náo passaria de um 
precursor, - um pré-messias, como Joao Batista o fora de Jesus, -
sendo D. Sebastiao o Enviado verdadeiro que mais tarde ainda devia 
regressar. (8 ) 

Sao, porém, somente estas as notícias que, durante a Colonia, 
encontramos sobre o sebastianismo brasileiro; é no século XIX, nas 
vésperas da Independencia e depois dela, que viajantes e memorialis
tas (9) vao assinalar a existencia de novos sebastianistas no país. Coin-

(IS) Por esse tempo, as cren9as messianicas tinham-se concentrado 
em torno do jovem rei D. Sebastiáo, morto em Alcácer-Kibir, em 1578. 
Note-se, porém, que o crente apontado pela Inquisi9~io nao é incriminado 
por esperar o regresso do herói, e sim por esperar o Messias, interpretando 
as Trovas do Bandarra de acordo com as Escrituras. 

( 6) Heitor F. de MENDON~A, 1925, pág. 317. 
(7) Nao se conservou o sermao de Vieira, feito de improviso; dele 

se tem conhecimento por carta do pregador a um amigo. Mais tarde, o 
mesmo Vieira escreveu nova explica9ao das Trovas do Bandarra, na qual 
continuava indicando D. Joao IV como o Encoberto que regressaria um 
dia (Joao Lúcio de AZEVEDO, 1947, págs. 81-82). 

(8 ) Em Portugal eram mais do que habituais as polCmicas em torno 
deste assunto (Joao Lúcio de AZEVEoo, 1947, pág. 93). 

(9) SPrx e MARTIUS encontraram muitos sebastianistas em Minas 
Gerais e acreditavam que eram ali mais numerosos do que na Mae-Pátria, 
em 1818, SP1x e MART1us, s.d., vol. II, pág. 152; Id. s.d., nota 11 a pág. 
168). Ch. EXPILLY encontrou um sebastianista em S. Jorge dos Ilhéus 
(Ch. ExPILLY, 1935, págs. 175-198); Francisco de Assis Ferreira de RE
ZENDE assinala sua existencia na cidade de Campanha (Minas Gerais), 
onde era seu ·tio Manuel Corsino "o mais acérrimo talvez de todos os 
panegiristas do Bandarra" ( 1944, pág. 223). 

\ 
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cidem estas notícias com o desencadear de outra onda de cren\:as na 
Metrópole, ocasionada pelas invasóes napoleónicas. 

Ferdinand DENIS, que esteve no Brasil a partir de 1816, é talvez 
quem dá notícias mais detalbadas a respeito da cren9a e dos crentes. 
Era considerável o número de pessoas que esperava o regresso de D. 
Sebastiao, devendo subir a tres mil em Portugal e no Brasil. Nao 
formavam congrega9óes distintas, nem se reuniam em assembléias ou 
quaisquer grupos neste último país, unindo-os tao-semente a fé no 
Rei Encoberto, cuja chegada se daria a qualquer momento. Eram 
mais numerosos no Rio de J aneiro e em Minas Gerais, chamando a 
aten~ao pela severidade, pela bondade, pela vida frugal que levavam, 
lembrando os quacres. Corriam anedotas a respeito de sua creduli
dade e, principalmente, da convic9ao total com que discutiam a respei
to da vinda do Rei e da distribui9ao de riquezas que efetuaria entre 
eles, fazendo a.postas sobre a data. Um comerciante com loja na Rua 
Direita, no Rio de J aneiro, concedía crédito a larga, para que lhe 
pagassem quando regressasse D. Sebastiao ... c10) 

F. DABADIE, que esteve no Brasil por volta de 1860, observou 
que os crentes come~avam a rarear. Restavam muito poucos no Rio 
de J aneiro, só "uns cinco ou seis comerciantes que ainda esperam o 
seu messias"; no entanto, apesar de escassos, "acreditam na proximi
dade de sua vinda tao firmemente quanto na luz do sol." (11) 

Pouco antes tinham tido lugar dois movimentos baseados na lenda 
da volta de D. Sebastiao: o da Cidade do Paraíso Terrestre e o da 
Pedra Bonita; curioso é que ambos se deram em Pernambuco, enquan
to os sebastianistas eram assinalados principalmente no Rio de J aneiro 
e em Minas Gerais. 

Note-se também a transforma9ao que sofrera o mito no Brasil. 
Na Metrópole, a decadencia da na9ao, a princípio, e mais especialmente 
a invasao napoleónica no século XIX, desenvolveram a imagem de 
um Enviado que seria um grande Príncipe, destinado a arrancar Por
tugal das garras do opressor e, ainda mais, a transform~-lo em cabe9a 
das na\:óes, concentrando o herói todos os caracteres do Rei dos 
últimos Días. 

No Brasil, pelo que referem os viajantes e outros testemunhos, D. 
Sebastiao é um grande rei que distribuirá entre seus adeptos imensas 
riquezas e cargos honoríficos, instalando no mundo o paraíso terres
tre. País onde os europeus vinham ávidos de enriquecer, a deturpa-
9ao da lenda é significativa. Nos tempos de Antonio Vieira, a identi
dade do país com a Metrópole é tal que as polemicas de lá e daqui 
em torno da lendária personagem sao identicas. Em princípio do 
século XIX, nao tinha mais sentido para os brasileiros a recondu9ao 
de Portugal a lideran9a entre as na\:óes; o que importava era o enri-

(lO) F. DENis, 1827, pág. 130 e segs. 
(11) F. DABADIE, 1860, págs. 65, 278-286. 
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quecimento individual e a ascensao social, anseio supremo dos que 
vinham "fazer América". A figura de S. Sebastiáo é, pois, a de um 
monarca de magnificencia oriental, a distribuir bens as mancheias. . 

b) A Cidade do Paraíso Terrestre 

Silvestre José dos Santos, cognominado o Profeta, ex-soldado do 
Décimo Segundo Batalhao de Milícias, depois de ter peregrinado por 
Alagoas(t) e pelo sul de Pernambuco, instalou-se por volta de 1817 
nesta província, no chamado n1onte Rodeador, formando ali um vila
rejo com os quatrocentos adeptos que o seguiam, e ao qual chamou 
de Cidade do Paraíso Terrestre. Analfabeto mas ao que parece dotado 
de alguns conhecimentos religiosos, construiu urna capela junto a urna 
laje considerada "encantada" e de dentro da qual lhe falava urna San
ta, que só ele e um seu acólito, também ex-soldado do mesmo batalbáo, 
ouviam. Inspirados por ela, profetizavam que sairia "de dentro da 
pedra do lugar onde está urna Cruz a El-Rei D. Sebastiáo com o seu 
exército", transformando os dois líderes em príncipes; os pobres em 
ricos; e aumentando a riqueza dos afortunados. <2 > Felizes dos. que 
habitavam a Cidade do Paraíso Terrestre, onde tudo era perfe1to e 
onde gozavam da imortalidade; e, se atacados, D. Sebastiáo os tornaría 
. . " . 1nv1s1ve1s. 

De sua "capital", Silvestre enviava emissários as redondezas a 
fazer proselitismo; a fama de milagres e de encantamentos, a vida 
especial que se levava no agrupamento, atraíam cada vez maior número 
de pessoas, ero sua maioria gente do povo, no dizer das testemu
nhas. (8) De fato, percorrendo a lista de adeptos que chegou até nós, 
verificamos a hu1nildade de sua condi9ao: sapateiros, trabalhadores de 
enxada, ferreiros, soldados desertores das Milícias, esta era a condi
~ao até dos chef es do ajuntamento. 

Segundo Varnbagem, eram "movidos por curiosidade e supersti-
9ao uns, levados outros por ambi9ao e cobi9a. <4 > Um dos prisionei
ros depos que ali se tinham reunidos porque "a vida era muito cara, 
que quem nao tinha dinheiro nao se podía enterrar nas igrejas e que 

(1) Em Alagoas, no local denominado Lajes do Canhoto, onde se 
instalara a princípio, puseram as autoridades fim as suas prega~óes "por 
causa das profecias que fazia e de certas doutrinas religiosas que mistu
rava-lhes." (René RIBEIRO, 1960, pág. 134). 

(2) F. P. do AMARAL diz que Silvestre "havia feito das profecias do 
Bandarra o seu principal meio de vida, o seu Potosi", tendo vindo para 
Pernambuco seguido do bando que o acompanhava nas peregrina~óes ala
goanas (F. P. do AMARAL, 1884, pág. 155). 

(8) René RIBEIRO, 1960, pág. 135. 
(4) VARNHAGEM, 1936, tomo V, pág. 217. 
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as milícias deviam acabar". <5> Notava-se a deser~ao de vários mili
cianos, que se reuniam ao movimento. 

A princípio, exigia Silvestre que os adeptos se confessassem aos 
vigários e párocos das proximidades; no entanto, a medida que seu 
poderio foi crescendo, instituiu urna confissáo especial para o grupo, 
feita a própria Santa da Pedra, e o movimento tomou caráter de 
decidido afastamento para coro a religiao oficial; nunca, porém, hosti
lizou o clero, "apenas deixando de atender as exorta~óes dos padres 
que foram dissuadi-lo". (6) 

O grupo formava urna "confraria'' ou "irmandade" e todos os 
n1en1bros se tratavan1 por "irmaos"; tinha organiza9ao religiosa, co
n1andada por Silvestre e seu lugar-tenente, os quais dominavam todos 
os setores da vida coletiva; abaixo deles, doze principais eram conhe
cidos con10 "os sabidos"; com determinadas fun9óes no ritual. O 
restante da irmandade era conhecido como "os ensinados", e, quando 
somassem mil, D. Sebastiao surgiría e todos sairiam a libertar os 
Santos Lugares, realizando-se o paraíso na terra inteira. Diariamente 
tinha lugar urna reza vespertina ero comum, havia cerimonias em 
datas determinadas, destacando-se a de ingresso na "confraria" para 
nela se tornar "irmao". Confessava-se o neófito primeiramente a 
Santa da Pedra, sendo competente penitencia e absolvi9ao dadas pela 
filha de um dos "sabidos". Dois fiéis de espadas desembainhadas 
levavam-no diante de um altar e aí, solenemente, jurava guardar segre
do e morrer na defesa de Nosso Senhor Jesus Cristo e de El-Rei D. 
Sebastiao. As mulheres, porém, eram mantidas afastadas destas ceri
n1ónias, pois "o segredo nao era para elas." (7) 

A organiza9ao leiga se subdividía num agrupamento militar que, 
depois da reza vespertina, se exercitava em práticas denominadas a Santa 
Marcha, e num agrupamento civil. O exército, subordinado aos "sa- · 
bidos" e aos dois chefes supren1os, tinha um comandante militar, que 
dirigía a Santa Marcha; uro chefe das "revistas das armas"; quatro 
capitaes e quatro alferes. A vida civil, por sua vez, era orientada pelos 
"procuradores da honestidade dos hon1ens" e pelas "procuradoras da 
honestidade das mulheres", que tinham a seu cargo velar pela boa 
ordem das cerimonias religiosas e militares, impedindo os abusos que 
podiam resultar do fato de se realizarem principalmente a noite. Para 
sua subsistencia, entregavam-se os adeptos a agricultura. (8) 

Luís do Rego Barreto, entao governador de Pernambuco, julgan
do que se tratava de conspira9áo contra seu governo, assustou-se com 

( 5) René RIBEIRO, 1960, pág. 137. 
(G) René RIBEIRO, 1960, pág. 141. 
<7 > "Intensidade religiosa, estrutura~áo militar e grande austeridade 

eram características salientes desse grupo de obscuros cruzados do interior 
de Pernambuco", diz René RIBEIRO (1960, pág. 138). 

(8) F. P. do AMARAL, 1884, pág. 155. 
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as notícias que lhe chegavam. <9 > Decidido a agir com energia, enviou 
destacamentos que atacaram o povoado na noite de 25 de outubro de 
1820, massacrando terrlvelmente os membros da "irmandade''. Silves
tre conseguiu evadir-se; seu acólito pereceu na luta; outros principais, 
aprisionados, foram submetidos a processo e, mais tarde, soltos. 

c) O Reino Encantado 

~ste foi talvez o mais trágico dos movimentos messianicos brasi
leiros. Em princípios de 1836, apareceu na comarca de Flores, em 
Pernambuco, um mameluco de nome Joáo Antonio dos Santos, pre
gando que D. Sebastiáo estava prestes a desencantar, trazendo gran
des riquezas que distribuiría entre os adeptos; <1> percorreu toda a zona 
de Flores, Piancó, Cariri, Riacho do Navío e margens do Sao Francis
co, de maneira que a seita ia engrossando "coro multiplicadas con
quistas feítas nas últimas camadas sociais." <2 > A quantidade de gente 
que o seguía, deixando de trabalhar, inquietou as autoridades; enviado 
a dissuadí-lo de suas atividades, o Padre Francisco Correia, missionário 
idoso e de muito prestígio na regiao, alcan~ou exito, fazendo-o aban
donar a zona. 

Mais ou menos dois anos depois, porém, seu cunhado Joao Fer
reira retomou a prega~ao, indicando como portas do Reino Encanta
do duas enormes pedras de forma meio quadrangular, rodeadas de 
outras menores, o que lhes <lava aspecto singular: (3) dentre elas surgi
ría D. Sebastiao com toda a sua corte, no momento do desencantamen
to. Perto de trezentas pessoas se reuniram a sua volta e acamparam 
em torno dos pedrou~os, sobre um dos quais diariamente Joáo Ferreí
ra pregava, com urna grande coroa na cabe~a, pois se intitulava Rei 
do ajuntamento. Afirmava que o Reino só desencantaría a custa de 
muito sangue; mas quando D. Sebastiao surgisse, as pessoas sacrifica
das "se eram pretas, voltavam alvas como a lua, imortais, ricas e 

(9) Dada a exalta9ao dos animos ainda persistente na capitania, de
pois da Revolu9ao de 1817, e os "atos de tirania e despotismo" do gover
nador Luís do Rego Barreto, temeu este que a "confraria" de Silvestre 
fosse "um ponto futuro de resistencia" ao seu governo, tanto mais que 
constantemente havia evasóes de milicianos que se juntavam a comuni
dade. No entanto, da devassa a que procedeu em seguida o ouvidor do 
Recife, "nao se descobriu o menor indício acerca de idéias políticas no 
ajuntamento da Serra do Rodeador" (F. P. do A.MARAL, 1884, pág. 155 e 
nota 3 a pág. 156). 

(1) Antonio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 221; Nina RO
DRIGUES, 1939, pág. 136. 

(2) Antonio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 225. 
(8) A descri9ao delas é feita por Antonio Attico de Sousa LEITE, 

1903-1904, pág. 222. 

'\ 

MOVIMENTOS RÚSTICOS 201 

poderosas; e se eram velhas, vinham mo~as, e da mesma forma ricas, 
poderosas e imortais." (4) 

A prof ecia te ve grande aceita9ao entre os habitantes da zona que, 
"nao obstante a sua grande fertilidade e excelencia para quase toda a 
espécie de agricultura, tinha apenas urna meia dúzia de f amílias, que 
moravam em choupanas de palha, e trabalhavam próximas urnas das 
outras ... "<5 > Vaqueiros da redondeza acorreram, além dos traba
lhadores da ro9a, formando urna espécie de povoado em torno das 
pedras, urna das quais, possuindo enorme cavidade natural, servia de 
local do culto e era denominada a Casa Santa; encarapitado noutra o 
Reí pregava diariamente, anunciando acontecimentos portentosos. ' 

Urna hierarquia se estabelecera a partir do Rei Joao Ferreira; 
abaixo dele, os pais de Joao Antonio dos Santos e de Joao Ferreira 
eram mai?rais; em ~eguida vinha Josefa, mulher de Joao Ferreira, que 
era a Ra1nha; abaixo dela, estavam Pedro e Isabel, seus irmaos e 
Freí Simao, nome que adotara um Manuel Vieira que dirigía cerimo
nias religiosas; seguia-se toda a família Vieira ero geral. (6) 

O proselit~smo era feíto por toda a redondeza, apelando tanto 
para a persuasao quanto para a violencia: grupos de indivíduos saíam 
d.iariamente arrebanhando homens, mullieres, meninos e caes, que tra
z1am para o acampamento. Neste, os adeptos comiam pouco toma
vam ~uitas bebidas estimulantes, dan9avam e esperavam, p;esa de 
exalta9ao extrema e crescente, o grande acontecimento; antes da che
gada nao era permitido nenhum cuidado pessoal, nem mesmo os exi
gidos pela higiene do corpo. <7> Era também proibido aos simples 
adeptos afastar-se do local; somente os que mereciam toda a confian-
9a. do Rei é que saíam em busca de alimentos ou para fazer prosélitos. 
Po1s, urna vez que nao trabalhavam mais, iam estes emissários as fazen
das vi~inhas esmolar ou arrebatar o sustento dos fiéis. 

Além das prédicas e ora9óes, havia constantes festas de casamen
to, cada homem podendo casar-se com várias mulheres. A cerimonia 
e;a. realizad~ por Frei Simao, <8 > gozando o Rei Joao Ferreira do privi
legio de "d~spensa~" a noiva =. recebia-a na noite de núpcias e entre
ga va-a no d1a segu1nte ao mando. <9> Em certos dias, o grupo se reunía 

<4> Antonio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904 p' 229 N' R , ag. ; ma o-
DRIGUES, 1939, pág. 137. 

<
5

> Ant~nio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 233. 
<6> ~tonio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 229. 
(7 ) Nma RODRIGUES, 1936, pág. 137. 

• , (S) Frei Simáo. f~ra um frade portugués, franciscano, que residira 
~numeros anos ,.. no d1stnto de Serra Talhada, conhecidíssimo em tOda a 
. omarca de Flores pelos seus costumes dissolutos; falecera em avan9ada 
idad<; deixando descendencia. Manuel Vieira provavelmente pretendia reen
carna-lo. 

(9) 

rodapé. 
Antonio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904 pág. 228, nota de 



202 O MESSIANISMO NO BRASIL 

na Casa Santa para beber um vinho encantado fabricado pelo Rei 
com n1istura de jurema e manacá, "muito usada pelos selvagens e pe
los curandeiros de feiti90 e de mordedura de cobra: tem a propriedade 
do álcool e do ópio ao mesmo tempo". A ingestao da bebida fazia-os 
ver os tesouros almejados e D. Sebastiao com sua corte. <1º> 

Finalmente, marcou Joao Ferreira o dia para iniciarem os sacri
ficios necessários "a quebrar de urna vez este cruel encantamento". e 
a 14 de maio de 18 3 8 seu próprio pai f oi o primeiro que correu a se 
oferecer a Carlos Vieira, que, com um facao afiado, lhe cortou cerce 
a cabe9a. (ll) Come9ou um n1orticínio inenarrável, que prosseguiu 
nos días 15 e 16, coro a turba em estado de grande exalta9ao. No 
fim do terceiro dia, as bases das duas torres tinham sido regadas coro 
sangue de trinta crian9as, doze homens, onze mulheres e catorze 
caes. <12> 

Na manhá de 17, foi sacrificado o próprio Rei, tomando seu lugar 
o cunhado Pedro Antonio; e como no local o ar se tornara irrespirável, 
dada a decomposi9ao dos cadáveres que por ali jaziam, o novo chefe 
ordenou a transferencia do acampamento para mais longe. Partiram 
todos em procissao dam;ante, seminus, com o Rei a frente cingido 
grande coroa de cipós. (13) 

Subitamente depararam coro forte contingente que vinha em 
sentido contrário e que contra eles abriu fogQ. Os sectários gritando 
"Viva el-rei D. Sebastiao", as mulheres entoando ladainhas, benditos e 
ora9óes, lutaram durante mais de urna hora, perecendo o novo Rei e 
tres mulheres, assim como o chefe do destacamento e outros compo
nentes de ambos os bandos, num total de vinte e duas pessoas. (14) Os 
adeptos restantes fugiram uns, foram aprisionados outros e enviados 
para a sede da comarca de Flores. As niulheres foram soltas, as 
crian9as órfas distribuídas por quem as quisesse criar, e recolhidos os 
homens a prisao. (15) 

(10) Antonio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 288, nota de 
rodapé e pág. 229. 

(U) Antonio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 230. 
<12 > Antonio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 235. 
(13) Antonio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 237. 
(14) Antonio Attico de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 238. 
(15) Apesar de se ter retirado para as Minas Novas do Suruá acom

panhado de sua família, julgando-se ali em seguran~a, Joao Antonio dos 
Santos foi alcan9ado por agentes do comissário de polícia da Serra Talhada, 
que o capturaram e mataram na viagem de volta, entregando a polícia, 
como prova da captura, as orelhas do morto (Ulisses L. de ALBUQUERQUE, 
1957, pág. 327). Sobre a Pedra Bonita ver ainda Gustavo BARROSO, s. d., 
págs. 16-23; Joao DoRNAs FILHO, 1955, págs. 171-180; Ulisses L. de 
ALBUQUERQUE, 1957, pág. 327; Alberto PARREIRA, 1934, págs. 67-96; T. A. 
.ARARIPE JÚNIOR, 1878. 
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d) O Império de Be/o Monte 

O 1nessias brasileiro mais conhecido e estudado f oi Antonio Con
selheiro, cuja familia se celebrizara numa dessas lutas freqüentes do 
interior do Brasil, a luta entre Maciéis e Araújos, no Ceará. <1> Depois 
de infancia e mocidade acidentadas, Antonio Vicente Mendes Maciel, 
que, reservado pelo pai a carreira eclesiástica, nao pudera cumprir 
seu destino, dedicou-se a partir de 1867 ou 1868 totalmente a vida 
religiosa. 

O interior do Nordeste era entao percorrido por missionários 
itinerantes que iam de lugarejo em lugarejo evangelizando, acompa
nhados por urna turba de penitentes e romeiros; Antonio Vicente Men
des Maciel foi a princípio um romeiro, sendo provável que entao 
tenha atravessado o Ceará, em dire9ao a Babia. Nesse período de sua 
vida, que vai de 1867 até 1873, as notícias escasseiam; em 1873 apare
ce em ltapicuru, no norte da Babia, (2 ) já agora missionando por conta 
própria, na figura inconfundível que Euclides da CuNHA imortalizou: 
". . . E surgía na Babia o anacoreta sombrío, cabelos crescidos até os 
ombros, barba inculta e longa; face escaveirada, olhar fulgurante ... " (S) 

Vivia de esmolas, aceitando somente o necessário para o sustento 
de cada dia. (4) Além de pregar e de fazer realizar novenas e procis
sóes, construía capelas, reparava muros de cemitério e queimava em 
autos-de-fé tudo quanto lhe parecía nao condizer com o melhor sentir 
religioso. (5) Crescia-lhe a fama de maneira desmedida e, a sua che
gada em qualquer burgo, movimentava-se toda a redondeza para 
ve-lo, ouvi-lo, consultá-lo. Chamavam-no Irmao Antonio, <6 > deno
mina~ao que nao indica ainda o chefe, mas apenas aqueie que auxilia 
e socorre. Manifestava dons terapeuticos, realizando curas extraordi- f 
nárias: "um fío de sua barba, un1 fragmento de unha possuíam extraer-

(1) Joao BRÍGIDO, 1919, págs. 264-275; Manuel Benício FONTENELLE, 
1899, págs. 13-14; A. ~10NTENEGRO, 1954, págs. 7-9; Euclides da CUNHA, 
1936, pág. 153 e segs.; M. SoARES, 1859, págs. 28-29. 

<2) Manuel Benício FONTENELLE, 1899, pág. 41; A. MONTENEGRO, 
1954, pág. 13. 

( 3 ) Euclides da CUNHA, 1936, pág. 162. 
(4 ) Euclides da CUNHA, 1936, págs. 164-165; A. MILTON, 1902, págs. 

12, 22; A. MONTENEGRO, 1954, págs. 18, 23-24, 32; PALMEIRA, 1934, pág. 
11; J. DORNAS FILHO, 1955, págs. 28-29. 

• <5 > O Barao de GEREMOA:so assim descreve os autos-de-fé: "ero pleno 
dia, nas casas, nas ruas, nas estradas, faziam-se montes de vestidos, saias, 
chapéus de Chile e de féltro, sapatos de tran9a e finalmente todos os obje
tos que continham la e seda e eram entregues a voracidade das chamas, 
por ser o luxo contrário a doutrina pregada pelo inculcado missionário" 
(CALAZANS, 1950, págs. 44-45). 

<6> Manuel Benício FONTENELLE, 1899, págs. 67, 70; A. MONTENE
GRO, 1954, pág. 66; CALAZANS, 1950, págs. 27-28. 

<7> CALAZANS, 1950, págs. 35-36; M. SoARES, 1959, pág. 31. 
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dinárias virtudes contra vários males". (7) Nao tardou que a notícia 
de milagres viesse aumentar o seu renome: quando rezava, a Virgem 
chorava lágrin1as de sangue; madeiros pesadíssimos eram erguidos 
apenas por dois homens como se fossem plumas, a sua ordem; em 
determinada hora do dia, "entrava em extase, para se comunicar com 
o próprio Deus". (8) 

A princípio andava sozinho, mas pouco depois "encal9avam-no 

1 
na rota desnorteada os primeiro fiéis", que o acompanhavam em todos 
os passos. <9 > Sua primeira tentativa de fixa9áo foi na comarca de 

' Itapicuru, com a funda9áo do Arraial do Bom Jesus, que logo se 
tornou "quase urna cidade"; ali permaneceu por mais ou menos doze 

, anos, tendo construído urna capela as expensas do povo. (lO) 

A medida que a fama se espalhava, adquiría o manso pregador 
certos tra9os de agressividade; passou a ter desaven9as tanto com 
as autoridades locais quanto com as eclesiásticas, por motivos banais. 
Seus adeptos, naturalmente, tomavam-lhe as dores, dispostos a resol-

' ver belicosaniente as desinteligencias. A proclama9áo da República 
fe-lo endurecer nesta fase; opondo-se-lhe abertamente, 1encarando-a 
como o· prenúncio do fim do mundo, "deixou a vila de Bom Jesus, 

I quase por ele edificada", (11) enveredando um dia sertáo afora seguido 
dos fiéis, procurando no deserto dos chapadoes desolados pela seca 

, um local propício para instalar a Nova Jerusalém, onde os privilegia-
dos pudessem e.sperar tranqüilos o anunciado Juízo Final, furtando-se 

} ao republicano governo do Anticrísto. 
1 Alcan9ou com sua gente velha fazenda de gado abandonada a 
I beira do Vaza-Barris, e ali se instalou, denominando Belo Monte o 

arraial que imediatamente surgiu. Sermoes e milagres continuavam 
atraindo para a antiga f azenda de Can u dos multidáo de fiéis, desejosos 
de conhecer o ente extrordinário e de viver sob suas leis. Seus ser
moes, "oratória bárbara e arrepiadora ( ... ) , misto inextricável e con
fuso de conselhos dogmáticos, preceitos vulgares da moral cristá e de 
profecías esdrúxulas ... ", <12> giravam sempre em torno de determi".' 
nados temas, ressaltando as profecías relacionadas com esperan9as mi
lenaristas em t~rno do iminente regresso de D. Sebastiao. (13) A Repú
blica, reinado do Anticristo, era indício seguro de que o fim do mundo 
nao tardava e contaminara já a própria lgreja Romana, que nao esca-

' pava também de suas objurgatórias. Mas em seguida D. Sebastiáo 

(8) A. MILTON, 1902, págs. 59-60; Euclides da CUNHA, 1936, págs. 
169, 177-179; A. MONTENEGRO, 1954, págs. 58-59; PALMEIRA, 1934, pág. 
96; CALAZANS, 1950, págs. 34-35. 

(9) Euclides da CUNHA, 1936, pág. 164. Ver também A. MONTE-
NEGRO, 1954, págs. 22-24; J. DORNAS, 1955, págs. 180-183. 

(10) PALMEIRA, 1934, págs. 17-20. 
(11) Ni'na RODRIGUES, 1939, pág. 62. 
c12) Euclides da CuNHA, 1936, pág. 169. 
(13) CALAZANS, 1950, pág. 37. 

, 
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introduziria no m:undo o paraíso terrestre, adquirindo Canudos foros ( 
de antecamara do Éden, nova terra de Cana a. < 14 > 

Bis um trecho de sern1áo recolhido por Euclides da CuNHA~ bas
tante típico: 

"Em verdade vos digo, quando as na9oes brigam com as 
na9oes, o Brasil com o Brasil, a Inglaterra com a Inglaterra, 
a Prússia com· a Prússia, das ondas do mar D. Sebastiao sairá 
com todo o seu exército. · 

Desde o princípio do mundo que encantou com todo seu 
" . .. .. . exerc1to e o restttu1 em guerra. 

E quando encantou-se afincou a espada na pedra, ela 
f oi até os copos e ele disse: Adeus mundo! 

Até mil e tantos a dois mil nao chegarás! 
Neste dia quando sair com o seu exército tira a todos 

no fio da espada deste papel da República. 
O fim desta guerra se acabará na Santa Casa de Roma 

e o sangue há de ir até a junta grossa ... "(15) 

A cren9a sebastianista dos adeptos fazia eco a do messias, reve-
lando-se nos versos que corriam: 

"D. Sebastiao já chegou 
E traz muito regimento 
Acabando com o civil 
E f azendo o casamento. 

Visita nos vem fazer 
Nosso rei D. Sebastiáo 
Coitado daquele pobre 
Que estiver na lei do dio". (16) 

Para que a eterna bem-aventuran\:a chegasse mais depressa, deviam f 
os adeptos sujeitar-se a comportamentos especiais, meios indicados .por 
Deus ao seu mensageiro para que mais cedo se atingisse o Milenio: 
abandono de toda a riqueza, de todo luxo, de toda vaidade, de todos 
os desejos, a prática da castidade, da humildade, da abstinencia, do 
arrependimento, das penitencias. Era vivendo sob as ordens do me's
sias que se conseguía atingir tal estado de perfei9ao; e era em· Canu
dos, no Império de Belo Monte, que o Paraíso Terrestre se colócava 
ao alcance dos fiéis. Habitando ali, penetravam no universo sagrado, 

. . <14> Como diziam os enviados do Conselheiro que saíam a fazer pro
selitismo pela regiao, ali "nem é preciso trabalhar, é a terra da promissao, 
onde corre um · rio de leite e sao de cuscuz de milho as barrancas" 
(Euclides da CUNHA, 1936, pág. 198). 

(l5) Euclides da CuNHA, 1936, pág. 172. 
(lG) Euclides da CUNHA, 1936, pág. 207; CALAZANS, 1950, .págs. 39, 51. 
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deixando para trás misérias e sofrimentos da vida terrena e profana. 
Belo Monte era a Nova Jerusalém. (17) 

A turba que o rodeava identificou-o a princípio com um dos 
santos mais populares, chamando-o de Santo Antonio Aparecido; cor
ria entáo urna quadrinha que se popularizou extremamente: 

"Do céu veio urna luz 
Que Jesus Cristo mandou; 
Santo Antonio Aparecido 
Dos castigos nos livrou. 
Quem ouvir e nao aprender, 
Quem souber e nao ensinar, 
No dia do Juízo 
Sua alma penará ... "(18) 

Mais tarde confundiam-no com a própria figura divina, dando-lhe 
a denomina9áo de Bom Jesus Conselheiro, havendo também quem 
afirmasse que ele era a encarna9áo do Espírito Santo. <19 > No entan
to, parece que ele mesmo nunca afirmou ser de essencia sagrada, mas 
sim e táo-somente um enviado, um intermediário, um representante de 
Deus na terra. Quando alguém ajoelhava para pedir-lhe a ben9ao, 
respondia: - "Levante-se que Deus é outra pessoa." <20> Também 
nunca se arrogou nenhuma fun9áo sacerdotal, jamais oficiou cerimo
nia religiosa privativa do clero, pois respeitava a organiza9áo da Igreja 
Católica. Limitava-se a puxar o ter90 e as ladainhas, a pregar, a exi
gir o respeito ao jejum nos dias estabelecidos pela lgreja. <21> Assim, 

~ longe de ser ele quem assume o papel divino, é o grupo de crentes 
que lho atribuí. ~le, por ele mesmo, permanece como que no peris
tilo do sagrado - é um enviado, quando muito um anjo. <22> A coleti-

(17) Euclides da CUNHA, 1936, pág. 198; A. MONTENEGRO, 1954, 
pág. 29. 

(18) Joao DoRNAS, 1955, pág. 180; Euclides da CuNHA, 1936, pág. 195. 
(19) PALMEmA, 1934, págs. 13-21; Manuel BENÍCIO, 1899, págs. 48-49. 
(20) A. MONTENEGRO, 1954, pág. 32; A. MILTON, 1902, pág. 18; 

CALAZANS, 1950, pág. 34. 
(21) Macedo SoARES afirma que ele "batizava, casava assim como 

desunia esposos e fulminava com a excomunbao a quem ousasse duvidar 
do seu Poder, zombar de sua Santidade" (M. SoARES, 1959, pág. 32). 
Todavia, todos os outros testemunhos, a partir do depoimento importan
tíssimo e insuspeito de Frei Joao EVANGELISTA de Monte Marciano, afir
mam o contrário (Freí Joao EVANGELISTA, 1895, pág. 4 e segs. Ver tam
bém PALMEIRA, 1934, págs. 33, 55). 

(22) :e.le se retrata num sermao: "Há de aparecer um Anjo mandado 
por meu Pai terno, pregando sermóes pelas portas, f azendo povoa~es 
nos desertos, fazendo igrejas e capelinhas e dando seus conselhos ... " 
Tra~a assim os limites de seu poder de mero. "delegado dos céus" (Euclides 
da CUNHA, 1936, pág. 152; ver também Nina RODRIGUES, 1939, págs. 59-60; 
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vidade, essa vai mais adiante, encara-o como de essencia sobrenatural, 
denominando "Santuário" a casinhola fortificada que lhe servia de 
morada. <23> 

O arraial foi crescendo num ritmo espantoso, a custa tanto da 
vizinhan9a quanto de pontos longínquos do sertáo: de Pernambuco, 
do Piauí, do Ceará, de Alagoas, de Sergipe, de Minas Gerais e até de 
Sao Paulo. <24 > A zona nordestina, porém, da va-os em muito maior 
quantidade e a mais atingida pelo exodo era a regiáo das secas e das 
fazendas de cria9ao. No seu apogeu, calculava-se em oito mil a 
quantidade de habitantes do Império de Belo Monte. <25 > 

Sua composi9ao era heterogenea: "fanáticos verdadeiros, que o 
consideravam enviado de Deus; fanáticos interesseiros, na esperan9a 
de que viesse a dividir depois as fazendas de gado e lavouras; deserto
res do exército e da polícia; assassinos e malfeitores da Bahía, e dos 
Estados de Sergipe, Minas, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí". <26) 

As mulheres eram em maior número de que os homens, e isso desde 
o primeiro grupo que o seguiu nas peregrina9oes. Mas a maior quan
tidade de adesoes foi sempre dada por f amílias inteiras, que emigram 
para ir viver junto ao messias; e o Barao de GEREMOABO lamenta o 
vazio que se vai fazendo na regiáo, "tal a aluviao de f amílias que 
subiam para os Canudos". <27> Muito menos numerosos eram os indi
víduos isolados que vinham juntar-se ao Conselheiro. 

Mesmo porque nao era qualquer que encontrava franqueada a 
entrada e a permanencia no grupo, o que dependia de ordens do Con
selheiro. Excluíam-se os que lhe tinham 1nerecido a desconfianc;a, 
por republicanos, ladroes, ou bebedos; também as meretrizes; e quem 
negasse a divindade do chef e "teria seus bens confiscados e seria 
111orto", ou pelo menos corria o risco "de ver repentinamente seus 
bens tomados pela Companhia do Bom Jesus". (28) Tipos físicos os ' 
mais diversos; raros os brancos puros, os negros puros; em grande 
n1aioria, toda sorte de mesti9os. (29) 

CALAZANS, 1950, pág. 37; Manuel BENÍCIO, 1899, pág. 41; PALMEIRA, 1934, 
pág. 22). 

(28) Martins HoRCADEs, s.d., pág. 179. 
(24) Euclides da CuNHA, 1936, pág. 183; A. MONTENEGRO, 1954, 

pág. 38; A. MILTON, 1902, págs. 8, 41; Dantas BARRETO, 1898, pág. 25; 
PALMEIRA, 1934, pág. 6; M. SOARES, 1959, pág. 76. 

(25) A. MILTON, 1902, pág. 77. 
(26) A. MONTENEGRO, 1954, pág. 39. 
(27) Martins HoRCADES escreve: "cientifiquei-me de que quase todos, 

senao todos os habitantes eram casados" (HoRCADES, s. d., págs. 181-182). 
Ver também Euclides da CUNHA, 1936, pág. 183; Manuel BENÍCIO, 1899, 
pág. 321; A. MILTON, 1902, pág. 22. 

( 28) A. MONTENEGRO, 1954, pág. 40; Martins HORCADES, s. d., pág. 
98; Macedo SoARES, 1959, pág. 423; A. MILTON, 1902, pág. 16. 

( 29) Euclides da CUNHA, 1936, pág. 608; Manuel BENfc10, 1899, pág. 
67; A. MONTENEGRO, 1954, pág. 29. 
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Económica e socialmente, eram em sua maioria indivíduos de 
algumas posses, - casa, terras, algum gado, <30> - e o Barao de 
GEREMOABO deplora ver "expostos a venda, nas feiras, extraordinária 
quantidade de gado cavalar, vacum, caprino, etc., além de outros obje
tos, por pre9os de nonada, como terrenos, casas, etc." (3l), de que se 
desfaziam aquetes que partiam para se juntar as hostes do Conselhei
ro. Assim, "criadores ricos outrora, felizes pelo abandono das boiadas 
e dos pousos animados", se irmanavam a sitiantes e simples vaqueiros, 
a escravos fugidos. 

Com o acúmulo de gente que acorría sempre, o arraial se tornou 
um centro comercial tao ativo que "os iFmaos Vilanovas (Antonio e 
Honório) que dirigiam próspero estabelecimento comercial em Canu
dos, atribuíam a guerra as intrigas fomentadas por comerciantes e fa
zendeiros dos sertóes baianos, que, impelidos pela inveja da prospe
ridade dos comerciantes de Canudos, ofereciam constantemente denún
c'ias as autoridades contra os conselheiristas." <ª2> 

Fora do póvoado também havia adeptos do Conselheiro; aos que 
partiam para ali se estabelecer definitivamente, somavam-se os que 
permaneciam ou em suas propriedades, ou nas cidades, sem excetuar 
os do litoral. Toda a regiao estava infestada de "jagun9os", o que 
levoü o major Febronio a escrever que era necessário "desconfiar de 
todos", porque "quem Já nao tem filho, tem genro, tem irmáo e as 
exce9óes sao raras." (33) Quanto a simpatizantes, até mesmo na capital 
da província. <34 > 

Urna hierarquía interna existía no grupo, cujo vértice era Anto
nio Conselheiro; ponto mais elevado da escala social, era o chef e, o 
pastor, o pai. ''Meu Pai", tal a denomina9ao que lhe ·davam os com
ponentes do grupo quando lhe falavam diretamente; "Nosso Pai", 

(30) Esta constata~ao se opóe ao que escrevem Manuel BENÍCIO e 
Euclides da CUNHA, acusando os adeptos do Conselheiro de se comporem 
de aleijados, doidos, donzelas, ladroes, doentes, assassinos, vagabundos, can
tadores, prostitutas, etc., dando idéia de que a escória da populac;ao local 
é que teria vindo juntar-se ao messias (Euclides da CuNHA, 1936, págs. 
190-192, 199-202; Manuel BENÍCIO, 1899, pág. 67). 

(31) Euclides da CUNHA, 1936, pág. 183; A. MILTON, 1902, pág. 32. 
(32) A. MONTENEGRO, 1954, págs. 37-38. Ver também Martins HoR

CADES, s. d., pág. 184. 
(33) Gente de alguma instruc;ao nao ficava, também, imune a cren~a 

no Conselheiro, como o professor público de Uauá (PALMEIRA, 1934, págs. 
66-67); o delegado de polícia de Monte Santo era, também, fortemente 
suspeito de .adesao aos jagun9os (PALMEIRA, 1934, págs. 75-77). 

(34) Luís Vianna, governador da Bahia, foi várias vezes acusado de 
simpatia pelos fanáticos (A. MILTON, 1902, pág. 64; A. MONTENEGRO, 1954, 
págs. 48-51 ): Na Camara Estadual, em 1884, foi o Conselheiro defendido 
por vários deputados, inclusive um sacerdote, que "apresentaram-no como 
um· benemérito" (Euclides da CuNHA, 1936, pág. 226). Ver também Eucli
des da CUNHA, 1939, pág. 32, e M. SoAREs, 1959, pág. 35. 
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quando a ele se referiam. Dirigiam-lhe a palavra descobertos e de 
olhos no chao, - todos, até um chefe como Joáo Abade. (35) Sua 
autoridade era indiscutível: <36) "dominava ele e superintendia tudo, 
desde o santuário até a última das choupanas, e era servido sempre 
com obediencia e presteza". <37> Iniciada a Juta, era ele quen1 esco
lhia os jagun9os que deviam brigar, apontando-os com seu cajado. (38) 

Canudos vivia sob sua vigilancia; seu domínio, ultrapassando o povoa
do, estendia-se por toda a regiao. E porque seu prestígio era ímpar 
num vasto território, passou a ter muita importancia aos olhos dos 
coronéis· do sertao, pois lhe eram obedientes os eleitores locais. (89) 

Sob seu mando absoluto e superior~ as atividades no Império de 
Belo Monte se dividiam em vários set.ores dirigidos por subchefes: uns 1 

geriam "os negócios da guerra, outros da administra~ao interior e civil, 
outros, enfim, que o rodeavam de muito perto, lhe serviam de acólitos 
nas cerimonias de culto". <40> No comando da guerra estava Joao 
Abade, indivíduo de instru9áo maior do que o comum na zona, <41> 

bra~o direito do Conselheiro e "executor supremo'' de suas ordens, 
que f oi praticamente assumindo a chefia, a medida que o Conselheiro, 
enfraquecido e velho, se concentrava cada vez mais nas tarefas religio
sas. (42) Recebia o título de "comandante da rua" ou de "chefe do 
povo" e tinha sob seu mando vários chefes de destacamento ou chefes 
secundários. <48) 

A chefia economica e civil da vida em grupo coubera aos irmaos 
\'ilanova. Antonio Vilanova exercia "urna espécie de juizado de paz", 
anotando casamentos e zelando pela ordem interna do povoado. (44) O 
outro irmao, Honório ou Horácio, dirigente do centro comercial, ten
do alcan9ado a inteira confian~a do Conselheiro, se tornara o adrni-

(35) Manuel Benício FONTENELLE, 1899, pág. 67; CALAZANS, 1950, 
página 65; Euclides da CuNHA, 1939, pág. 39. 

(36) Esta autoridade se manifestava já no tempo das peregrina~oes. 
Entao, bastava urna ordem sua para que centenas de pessoas acorressem 
e, sem remunera9ao alguma, executassem a tarefa para que eram convo
cadas: escava9ao de a9udes, abertura de estradas, constru9ao de capelas 
(Ver Manuel BENÍCIO, 1899, págs. 72-73; Euclides da CuNHA, 1936, pág. 179). 

(37) A MILTON, 1902, pág. 7. 
(38) CALAZANS, 1950, pág. 83. 
(.39 ) A. MONTENEGRO, 1954, págs. 42-55; Euclides da CUNHA, 1936, 

págs. 194-195; Manuel Benício FONTENELLE, 1899, pág. 203. 
(40) Nina RODRIGUES, 1939, pág. 35. 
(41) Joao Abade teria estudado "no liceu de urna das capitais do 

Norte, de onde fugira após haver assassinado a noiva" (Euclides da CUNHA, 
1936, pág. 310). 

(4 2) Euclides da CUNHA, 1939, pág. 37; M. SoAREs, 1959, pág. 39. 
<43) Euclides da CUNHA, 1939, pág. 37; Euclides da CUNHA, 1936, 

pág. 202; A. MONTENEGRO, 1954, pág. 32; PALMEIRA, 1934, pág. 38. 
(44) Azarías SoBREIRA, 1956, pág. 219. 
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nistrador dos bens deste e da comunidade. < 4s > Homens abastados, 
eram talvez os mais ricos do arraial, possuindo muitas casas e das 
melhores. <46> 

Na parte religiosa, tinha o Conselheiro como acólito Antonio 
Beati.n~o, que vigiava o bom cumprimento dos deveres do culto, pela 
colettv1dade. Coadjuvava-o um "guarda das igrejas, chaveiro e mor
domo do Conselheiro", tendo sob suas ordens oito beatas "de vestidos 
azuis cingidas de cordas de linho, encarregadas da roupa, da refei~áo 
exígua daquele e de acenderem diariamente as fogueiras para as 
rezas". (47) 

Os doze chefes mais importantes destes setores - guerra econo
mía, vida civil, vida religiosa, - formavam urna espécie de ~onselho 

1 d.o messias e eram chamados seus "apóstolos". (48) Além destes, havia 
ainda urna guarda especial, denominada Companhia do Bom J esus ou 
~u~da. Católica, ou Santa Companbia, que usava uniforme par~ se 
d1st1nguir dos outros adeptos. Eram mais ou menos oitocentos f or
mando "urna espécie de guarda pessoal do Santo Conselheiro, ~ncar
regada .de defende-lo"; parte destes o rodeava sempre, e ninguém 
consegu1a falar-lhe a sós. <49 > Tratava-se, porém, antes de confraria 
do que de guarda propriamente, pois mulheres se integravam nela, (50) 

e a ela pertenciam os indivíduos encarregados da chefia dos exercícios 
religiosos. 

Nao era qualquer um que podia pertencer a Santa Companhia. 
l!~ª espécie de inicia9ao era necessária, de que fazia parte a dispo
s1~ao de todos os bens, que eram entregues ao Conselheiro; o desejo 
de entrar nela era tal que os pobres "vendem o pouco que possuem e 
até furtam" para poder dar alguma coisa ao líder e assim fazer parte 
do gremio. <51> Recebiam em troca sortes de terras "que deveriam 
ser cultivadas em beneficio comum", tendo direito a vestuário e 

<45 ~ Manuel Benício FONTENELLE, 1899, pág. 132; Martins HORCADES, 
s. d., pags. 31, 37. 

(46) Os irmáos Vilanova talvez tenham vindo estabelecer-se em 
Canudos . porque o, desenvolvimento da localidade prometia bons negócios; 
pertencenam ao numero de habitantes do arraial que A. MIL TON chama 
de "indiferentes". Na verdade, quando a luta apertou e a vitória bafejou 
os soldados legalistas, ambos fugiram do arraial com a família e aderentes 
(Azarías SoBREIRA, 1956, pág. 212; CALAZANS, 1950, pág. 94; Manuel BENíc10, 
1899, págs. 169, 342-351 ; A . MILTON, 1902, pág. 133; Euclides da CUNHA, 
1939, págs. 37, 92, 97; M. SoARES, 1959, págs. 310-311). 

(47) Euclides da CUNHA, 1936, pág. 202. 
(48) Macedo SoARES, 1959, pág. 385. 
(49) CALAZANS, s. d., págs. 117, 121; PALMEIRA, 1934, pág. 31. 
(50) Frei Joáo Evangelista de MONTE MARCIANO, 1895, págs. 7-8; 

PALMEIRA, 1934, págs. 32, 39. 
(51) A. MILTON, 1902, pág. 16. 

, 
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ra9ao. (l'>2) A Santa Companhia formava os bandos que "abalavam 
para fazer o saco nas vilas próximas" <53> enquanto outros eram 
enviados a pedir esmolas pelas fazendas, a fim de aumentar os recursos 
em mantimentos. 

Além desta divisao social interna em subgrupos, também se estra
tificava a comunidade messianica, inscrevendo-se no espa90 geográfico 
duas partes diferentes: "urna habitada pela nobreza, isto é, os mais 
ricos do lugar e outra pelos pobres, os que viviam de esmo
las". ( 54 ) O bairro mais abastado tinha ruas mais largas e melhor 
alinhadas, suas casas eram mais confortáveis; ali habitava, entre outros, 
a maioria dos componentes da Santa Companhia; todavia, moravam 
também indivíduos que a ela nao pertenciam, mas que gozavam no 
povoado de certos bens e de certo prestígio, tanto mais que Canudos , 
adquirira caracteres "de um ativo centro de comércio", de "vila 
florescente e rica" .<55> No segundo bairro, muito maior do que o 
primeiro, (56 ) estava a plebe, aquela que nao se empregava no servi~o 
das armas e os que eram menos abastados. Na verdade, como qual
quer vilarejo brasileiro, o centro comercial estava instalado lado a lado 
con1 o centro religioso, <57> na pra9a que era "de extensao regular, 
ladeada de cerca de doze casas de telha"; por isso é que no "bairro 
nobre" central (para usar a linguagem de Macedo SoARES) residiam 
ao mesmo tempo os indivíduos mais abastados e os mais graduados 
da Santa Companhia. Além deste centro, amontoavam-se "as casi
nhas toscas, construídas de barro e cohertas de palha, de portas, sem 
janelas e nao arrumadas", em que habita va o maior número dos 
adeptos. ( 58) 

Estas distin9óes internas nao coincidiam com as acusa9óes de 1 

"comunismo" e de entrega total dos bens ao Conselheiro, formuladas 
1 

(52) A. MILTON, 1902, págs. 7, 12; Frei Joao Evangelista de MoNTB 
MARCIANO, 1895, págs. 7-8; PALMEIRA, 1934, págs. 32, 39. 

( 53 ) Euclides da CuNHA, 1936, pág. 196; Manuel Benício FoNTE
NELLE, 1899, pág. 166. 

( 54 ) Macedo SoARES, 1959, págs. 37, 363. 
(:i5) Nina RODRIGUES, 1939, pág. 62. Segundo A. MONTENEGRO, "os 

comerciantes de Monte Santo, Cumbe, Uauá e outras localidades vizinhas 
( .. . ) tinham inveja de Canudos porque os comerciantes do arraial nao 
pagavam impostes e prosperavam" (MONTENEGRO, 1954, pág. 33). 

< 56 > Enquanto a Santa Companhia era formada no máximo por oito
centos homens e duzentas mulheres (Freí Joáo Evangelista de MONTE 
MARCIANO, 1895, págs. 7-8; PALMEIRA, 1934, págs. 32, 39), o burgo era 
habitado por mais de quatro mil pessoas (PALMEIRA, 1934, pág. 34). Ma
cedo SOARES fala em trinta mil (1959, pág. 37). 

(ó7) Descreve Martins HoRCADES, s. d., pág. 181: "no lugar onde se 
achavam situadas as igrejas havia um corredor de casas em alinhamento 
e aí era estabelecido o centro comercial ... " 

(58) PALMEIRA, 1934, pág. 26; Macedo SoARES, 1959, págs. 37, 363. 
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' 
por . determinados autores. Na verdade, todo aqµ~le que ingressava 
em Canudos era obrigado a entregar urna parte do que possuía - um 
ter90, ao que parece, - ao Conselheiro, para a constitui9áo do fundo 
comum do grupo. (59) Além da Santa Companhia, que vivia em parte 
<lestes recursos, em parte do que obtinha nas planta9óes e nos saques, 
todos os desvalidos eram alimentados por eles. Existia, pois, um 
comunisn10 mas na forma apontada por Nina RODRIGUES: "em que 
os mais abastados cedem de seus recursos ero favor dos menos prote
gidos da fortuna". (60) Comunismo que nao importava na cessao de 
todos os bens a comunidade, <61 > mas na contribui9áo de chegada e 
numa contribui9ao constante, pois os que habitavam o burgo, fosse 

\ qual fosse a tarefa em que se empenhassem, - artesaos, comerciantes, 
l agricultores, - deviam entregar ao Conselheiro um ter90 do produto 

de seu trabalho para o sustento comum, e todos, sem exce9áo, estavam 
sujeitos a esta percentagem. (62) 

Todas estas distin9óes internas, que davam fisionomia própria ao 
arraial, evidenciam a existencia de organiza9ao social complexa, des
mentindo· a afirma9áo de Euclides da CUNHA de que se tratava de urna 
comun.idade "homogenea e uniforme, massa inconsciente e bruta." (63) 

Diferenciava-se ela internamente em subgrupos, dispostos em cama
das. Os subgrupos tinham como base de sua diferencia9áo a maior 
ou menor dedica9áo ao líder, o maior ou menor sentimento de religio
sidad e, que leva va o indivíduo a ingressar, ou nao, na Companhia do 
Bom Jesus. A estratifica9ao, por sua vez, se apoiava na riqueza e no 
prestígio como critério, dividindo o povoado em . duas partes. E todo 
o conjunto formava o Império de Belo Monte, (64) cu jos fundamentos 

(59) Divergeni os autores quanto a contribui~áo que era preciso entre
gar. Euclides da CUNHA afirma que seriam "noventa e nove por cento do 
que traziam" (Euclides da CUNHA, 1936, pág. 191); A. MONTENEGRO, de 
acordo com os depoimentos de Honório Vilanova, diz que "no ato da 
chegada, cada um entregava metade do que possuía" (A. MONTENEGRO, 
1954, pág. 31). 

(60) Nina RODRIGUES, 1939, pág. 57. 
(61) Assim, cada família tinha o direito de conservar sna cria~ao 

e ro~ado, provendo a própria subsistencia. 
(62) Manuel Benício FONTENELLE, 1899, pág. 167. 
(63) Euclides da CuNHA, 1936, pág. 190. 
(64) Esta denomina9áo figura no diário de Euclides da CUNHA: "pes

soa vinda de Canudos, hoje Império de Belo Monte ... " e nas memórias 
de Macedo SoAREs: "estavam lan~ados os fundamentos do Império de Belo 
Monte" (Euclides da CUNHA, 1939, pág. 47; M. SoARES, 1959, pág. 34). 
Teria havido em Canudos um arremedo de monarquía com títulos nobiliár
quicos? Nao parece provável, pois seria registrado pelos diferentes teste
munhos. Martins HoRCADES diz que a vila se dividía entre a "nobret:a" e 
os outros (Martins HoRCADBS, s. d., pág. 183), e Macedo SoAREs se refere 
também ao Bairro Nobre (1959, pág. 37). Encontramos referencia a urna 
Isabel "que se julgava princesa" num artigo do jornalista Lelis Piedade, 
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eram essencialmente religiosos, pois assim como os deveres mais impor
tantes eram os religiosos, conseqüentemente os crimes mais horrendos 
passavam a ser aqueles que eram cometidos contra a Santa Religiao: 
na cadeia e:am encerrados os que transgredissem as normas religiosas 
do grupo. (6;,) 

As~in1, havendo. urna estrAutura e organiza9ao interna do povoado, 
o controle era exerc1do de acordo com os preceitos do chefe. Desde a 
fase err~nte, os testem~nh.os "~ao todos acordes em conf essar que na 
popula9ao que o segu1a 1ama1s consentiu ou patrocinou desmandos 
ou atentados contra a propriedade ou contra pessoas" sendo raríssi
~os. os crimes e as di~putas; exiªia dos adeptos um ~omportamento 
1nteiramente conforn1e a sua no9ao de moral, "combatía 0 roubo a 
n1en~ira, -o ho1nicídio", nao. ª.?miti.nd? !ambém "que vivessem jun'tos 
casa1s nao casados na lgre1a po1s ·nao tolerava o amor livre" de 
modo que as. meretrizes ~ram, inf~llvelmente, expulsas do povoado. (66) 

~:~ta maneira, fortalec1~-s: ª. vida. famil.iar e pública, levando os 
fle1s em ~anudos urna ex1~tenc1a mu1to ma1s regrada e ordeira do que 
quando dispersos. nas caat1~gas, ou reunidos em arraiais cujo policia
mento era um mito. (67) 

A vida n<? p~voado era normal. Dedicava-se o povo a constru9ao 
das casas, da 1gre1a nova, ao plantío das r~as, ao comércio, a feira, 

citado por J. CALAZANS (CALAZANs, s. d., pág. 17). Tudo muito insuficiente 
para se pod.er levantar sequer a hipótese de que o Conselheiro tivesse 
realmente cnado "institui96es imperiais". 

(63) N- Ad ao esqu~cer que to oo as normas do Conselheiro eram conside-
r~das sagradas; por , 1sso, pec~dores nao eram apenas os que nele nao acre
dttava~ mas tambem os be~edos, <?S ladróes, as prostitutas que viviam 
c~ntranando a normas morais que 1mpunha (Euclides da CUNHA 1936 
pags. 192-194; A. ~ONTENEGRO! 19 54, pág. 3 3). No entanto, a Sstes s~ 
Ju_ntavam os que, tmham co?l~hdo f al~as. _:specificamente religiosas, como 
na? . comparecer as rezas, exigir a restitm9ao das imagens doadas ao San
tuano, etc. (PALMEmA, 1934, pág. 44) . 

<66~ Nina RODRIGUES, 1939, pág. 60; Manuel Benício FONTBNELLE 
1899ciiag. 68; M. SoARES, 1959, pág. !6; A. MONTENEGRO, 1954, págs. 31-33: 

> Durante a luta, porem, este aspecto moral do vilarejo foi-se 
desgastando, p~incipalmente a medida que Joao Abade foi tomando o lugar 
de c.hefe. Entao. se come9ou "a pa\Ssar de bubuia por sobre a moral que 
~a~i~l .~oube~,ª implantar no esI?irito de tod.os", dando lugar, "no lar das 

m1!1as , a cenas de desrespeito que dev1am mais tarde aprofundar-se 
em agua,s salobras e lodo de libertinagem e desordem" (Manuel BENÍCIO 
1899, Pª?· 343 ) .. Euclides da CUNHA dá enfase exclusivamente a est~ 
~specto ~mal, mmto embora constate que o Conselheiro exigia no arraial 
o~d~~ inal~erável", que contraditoriamente classifica de "tumulto discipli
~~ 0 (Eu.chdes da ,CUNHA, 1936, pág. 195). Em seu diário, porém, regis· 

.que amda na epoca do combate de Uauá a moral do povoado era 
e.stnta, quando relata o castigo público a vergastadas das viúvas que se 
hnham esquecido "escandalosamente dos esposos mortos" (Euclides da 
CUNHA, 1939, pág. 39). · 
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ao artesanato necessário a subsistencia. Havia urna professora de pri
meiras letras também. (68) Ao entardecer tinham lugar a~ rezas por 
duas horas, que reuniam na igreja homens e mulheres, ngorosamen
te separados. (69) O Conselheiro pregava, rodeado de seus doze após
tolos, e as ladainhas eram concluídas pelo "beija" das i~a~ens, ~u~ndo 
entao se dispersava a turba. (70) Eram est.~s os exerc1c.1os rehg1osos 
que, nos días santificados ou ero certas. ocas1oes s?lenes f1cavam acres
cidos de procissóes, forma muito apreciada pelo: 1agunc;os, que, espo~
táneamente ou nao, a adotavam para a construc;ao de capelas e cr~~e1-
ros, para a partida em busca de mantimentos, e. noutras <?cas1oe~. 
De mais ritos nao ternos notícia, a nao ser os proprios da Igre1a Cat?
lica, realizados pelo Vigário de Cumbe, q1;1e .. ª B_elo Mon,t~ acorna 
coro freqüencia. Trata-se, pois, de urna rev1v1ficac;ao de prati.cas n~r
mais no meio rústico, sem que se possa apontar nenbuma invenc;ao 
neste terreno. . 

Governando a existencia dos fiéis havia, assim, um c?~Junto de 
regras bem definidas, a~oiada~ num su.bstrato de crenc;as !ehg1osas que 
davam aquetas sua vahdez; este con1unto .de,, re.gras fo1-se desenvol
vendo a medida que o grupo toma va . c~ns1stenc1a, aca?ando por lhe 
dar a configurac;ao especial que adqu1nu. Es~rutu~a 1nter!1a! regras 
de vida, embora correspondendo ao norma} .do 1ntenor ~ras1leiro, pre
císavam, para serem seguidas, do beneplac1to do mess1as, de quem, 
portanto pareciam emanar. ( 71) A este, vemo-lo ocupado em resol
ver também questóes práticas da vida diária, solucionando problemas 
sócio-economicos e políticos, além de desempenhar seu papel de c~efe 
religioso e de enviado divino. Típico . e !e~íti~o messias, de ac,?rdo 
coro as definic;óes a que chegamos no pnnc1p10 deste trab.alho. O . de~
tino terrestre'' era levado muito a sério pelo Cons,elhetro, . que 1nst1-
tuíra urna série de normas destinadas a regu}amenta-lo, a fim .de. qu~ 
realmente em Canudos se realizasse o Para1so Terrestre. Ta1s 1nsh
tuic;óes ou sao copiadas da sociedade rústica circundante, ou surgem 

(68) A professora se chamava Maria Francisca de Vasconcelos e era 
natural de Soure (Manuel Benício FoNTBNELLE~ 18~9,. pág. 17~): _ 

(69) Trata-se de prática normal no meto rustico bras1lelfo, e nao 
de imposi<;ao do Conselheiro como afirma Euclides da CuNHA (1936, 

pág. 199). . , . .b '1 . - d 
(70) Cerimónia religiosa comum no me10 rustico ras1 euo, e nao e 

prática inventada pelo Conselheiro ou seus acólito~ como dá a e~ten~er 
Euclides da CuNHA. Nós assistimos a urna delas a1nda agor~ no interior 
da Bahia. Euclides da CuNHA, 1936, págs. 202-203; Odonco TAVARES, 
1951, pág. 264. . - l'd 

(71) Nao é possível, pois, concordar com a aflfi;rtª~ªº. ~e Euc 1 ~s 
da CuNHA de que aqueta popula9ao "nao cogitava de insht?1~oes garantt
doras de um destino na terra" (Euclides da CuNHA, 1936, pag. 190) · Nos 
livros de Manuel BENÍCIO, Aristides A. MILTON e Abelardo MONTENEGRO, 
assim como no relatório de frei J oao Evangelista de MONTE MARCIANO, 
está registrado o funcionamento normal das institui9óes rústicas. 
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devido a problemas novos que a predominancia grande da religiao, a 
vontade do líder e a aglomerac;ao de povo em quantidade, criavam. 
Desse modo, as instituic;óes, en1bora nao diferindo totalmente das ins
titui~óes rústicas comuns, nao eram também exatamente iguais a estas. 

Canudos nao era, porém, con1unidade isolada no deserto dos ser
tóes baianos. Por mais af astado que estivesse de outros centros, por 
mais alheio que se conservasse a sociedade mais ampla a que perten
cia, nao podia deixar de manter relac;oes coro esta, tornando inevitá
veis as acomodac;óes e os atritos entre o grupo de fiéis e a sociedade 
global. 

Um dos pontos nevrálgicos era a economia. A princípio, muitos 
grandes proprietários e fazendeiros da regiao lhe foram favoráveis 
porque o Conselheiro garantía grande quantidade de mao-de-obra dis
ponível e barata para seus empreendimentos. <72> Porém, na medida 
em que vaqueiros, sitiantes e agregados foram abandonando os domí
nios que tinbam sob sua guarda e as roc;as que plantavam, para 
seguir o profeta, a insatisfa~ao se instalou entre os grandes proprie
tários, a qual se agravou quando os conselheiristas comec;aram a arre
banhar gado para sua alimenta~ao. Nao agiam a esmo: atacavam ou 
deixavam em paz as f azendas de acórdo coro simpatías e amizades 
políticas que mantinham, <73) de acordo com a adesao ou nao de seus 
denos. Saque e depreda~óes tornavam día a dia mais tensas as rela
~oes da gente do Conselheiro coro aquetes da vizinhanc;a que lhes 
nao eram simpáticos. 

A partir de determinado momento, houve também atritos com a 
administrac;ao pública. Durante o Império, as autoridades admitiram 
com benevolencia o Conselheiro e seu bando, pois prestavam servi~os 
a regiao, com as obras que empreendiam. (74 > Com a proclamac;áo da 
República, esta situac;ao chegou ao fim; o Conselheiro, que era con
trário a toda e qualquer novidade, <75> nao podía admitir a cole~ao de 

<72> Manuel Benício FONTENELLB, 1899, págs. 72-73, 95. Euclides da 
CUNHA, 1936, pág. 179. 

<73> Durante o governo Luís Viana, por exemplo, afirmava-se que 
este fazia vista grossa com rela9ao as andan9as dos conselheiristas porque 
constituíam "séria amea9a as fazendas de cria~ao de José Gon9alves e Cícero 
Dantas Martins, inimigos do governador" (A. MONTENEGRO, 1954, págs. 
48-51 ) . Assim, sabiam os conselheiristas que, atacando determinadas fazen
das, ganhavam a tolerancia governamental. 

<74 > Manuel BENÍCIO, 1899, pág. 48; A. MILTON, 1902, pág. 33. 
• <75> Durante o lmpério, opusera-se a introdu9ao do sistema métrico 

dec11~1a~. De~ois, já sob governo republicano, pregou contra os mapas 
estat.1sb~os, d1zendo que a necessidade de declarar religiao e cor de cada 
u~ ind1c~va que se destinavam a escravizar os que fóssem escures e os que 
nao .s~gmssem a religiao dos padres. De novidades, só concordou com a 
aboh~ao da escravatura porque contava com muitos escravos fugidos entre 
os adeptos (M,anuel Benício FONTENELLE, 1899, págs. 95, 159; Nina RODRI
GUES, 1939, pag. 58). 
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modifica9óes trazidas pelo novo governo: expulsao do velho lmperador, 
separa9ao entre a Igreja e o Estado, impostos em muito maior quan
tidade, recenseamento. <76) A condena9ao da República nao tinha 
como ponto de partida princípios políticos mas sim a considera9ao de 
que era o governo do Anticristo, o "partido do demonio". O único 
regime legítimo era a Monarquía, em que se mantinham unidos lgreja 
e Estado e em que o governo estava nas máos do Reí, representante 
de Deus na terra. <77 > Buscou, entáo, por todos os meios a segrega9áo 
para com sociedade global tao pervertida, instalando-se numa regiao 
quase inacessível e proibindo no interior de seu grupo outro mando 
que nao fosse o seu; assim, o dinheiro republicano, por exemplo, nao 
vigorava em Canudos, onde só circulava "dinheiro do Reí", isto é, da 
monarquía. (78) Dos republicanos só era permitido utilizar as armas 
capturadas; o n1ais que se apreendesse durante a Juta, mantimentos e 
outros pertences, era abandonado no mato, pois "antes a fome do 
que comer comida republicana''. (79) 

Nao era somente a oposi9ao aberta a República que levava o 
Conselheiro a dificuldades dentro da sociedade global em que se inse
ría o grupo. Seu domínio sobre tao grande número de adeptos dava
lhe na regiáo a posi9ao de chefe eleitoral "de fato", pois os fiéis vota
vam em quem ele indicasse. Chef es políticos vinham solicitar-lhe o 
apoio, valendo-se do prestígio do messias para alcan9ar o poder, e ele 
intervinha todas as vezes que achava conveniente. (80) No sertáo nor
destino, campo dividido entre fac9óes políticas diversas que se digla
diavam, o Conselheiro dava ganho de causa ao chefe político para o 

(76) A cobran9a de impostos constituiu sempre razao de conflito entre 
as autoridades e o Conselheiro. Em Bom Conselho, Soure e Amparo, 
reuniu o povo em diai de feira e queimou as tábuas onde tinham sido 
afixadas as resolu9oes a esse respeito, da Camara local. As popula9oes 
rústicas aplaudiram-lhe a atitude e as autoridades nao conseguiram faze-las 
pagar taxa alguma (Euclides da CUNHA, 1936, pág. 180; A. MONTENEGRO, 
1954, pág. 42; Nina RODRIGUES, 1939, pág. 60). 

(77) Há urna curiosa carta encontrada por Dantas Barreto em Belo 
Monte, em que se afirma que "a República se acaba breve", que "o 
Prinspo" é "o verdadeiro dono do Brasil", concluindo: "quem fór republi
cano mude-se para os Estados Unidos" (Dantas BARRETO, 1898, pág. 136). 

(78) Nina RODRIGUES, 1939, pág. 58; CALAZANS, 1950, pág. 43; Joao 
DoRNAS, 1942, pág. 239. 

(79) A. MONTENEGRO, 1954, págs. 39-40; CALAZANS, 1950, pág. 43. 
(80) Em 1896, por exemplo, vinte e poucos dias antes das elei95es 

locais, Luís Viana pedira que nao se enviassem fór9as contra o Conse
lheiro porque os homens que o seguiam eram em quantidade insignifi
cante; e, com isso, "teve ganho de causa no distrito em que estava o 
Conselheiro e onde anteriormente tinham vencido os seus adversários" 
(A. MONTENEGRO, 1954, págs. 48-49). Ver também Odorico TAVARES, 1951, 
pág. 267. 
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qual se inclinasse. <81 ) Mas, assim agindo, passava a constituir uro { 
novo fator de separa9ao interna dos grupos em a9ao, que vinha mani
festar-se na prote9áo ou na persegui9ao contra ete dirigida, na divisáo 
do povo em "jagun9os mansos" e "jagun9os bravíos", conforme o 
chefe local ou coronel a que estivesse ligado fosse simpático ou con
trário ao Conselheiro. (82) 

Finalmente a própria religiáo passou a ser zona de conflito, muito 
embora quase até o fim vigários e párocos locais secreta ou aberta
n1ente manifestassem suas simpatías para com ele. Desde o início a 
atitude da Igreja com rela9ao ao novo profeta fóra dúbia: ao lado 
de vigários que o apoiavam, outros havia que o acusavam. (83) O 
interesse dos vigários parece ter-lhes dominado o comportamento; em
penhado en1 regularizar a vida do grupo sertanejo, o Conselheiro 
"promovía batizados, casamentos, desobrigas, festas novenas e tudo . . , ' 
ma1s em que cons1stem os vastos rendimentos da igreja", sem no 
en.tanto querer nada para si, sem tirar nenhum proveito pecuniário, 1 

saindo com elas lucrando os padres, que as realizavam. (84) Quanto 

(8l) Severino Vieira, conhecido político baiano escreve ao Conse
lheiro. pedindo apoio para s~a candidatura ao cargo 'de deputado federal 
(Martms HoRCADEs, s. d., pag. 95, em nota). O coronel Leitao também 
lhe pediu fór9a para garantir sua elei9ao na comarca de Bonfim mas 
o Conselheiro se desculpou, negando (MONTENEGRO, 1954, pág. 49).' Con
tra a candidatura de Rui Barbosa, que chamava de "homem perverso e 
espírito das tre~as", pregou abertamente (A. MONTENEGRO, 1954, pág. 43). 

<82) Martms HoRCADEs, s. d., pág. 48; CALAZANS, s.d., pág. 42; Eucli
des da CUNHA, 1939, pág. 64. 

<83
> Por isso parecem contraditórios os testemunhos afirmando ora 

que o Conselheiro ~ó reunía gente onde os párocos o per~itiam (Euclides 
da C~A, 1936, pag. 165), ora que nenhum vigário consentía que a horda 
de fanáticos permanecesse em território sob sua jurisdi9ao (A. MILTON, 
1~02, págs. 16-17). Ver: A. MILTON, 1902, pág. 12; Nina RODRIGUES, 1939 
p~g. 57; A. MONTENEGRO, 1954, pág. 22; PALMETRA, 1934, págs. 12, 15. E 
amda. durante a luta continuaram alguns padres a protege-lo. Por isso 
~oreua C::ésar prende? o vigário do Cumbe, colocou-o a testa da coluna, 

pé, a titulo d~ gma. Fumegando de raiva, o vigário, retornando ao 
C:umbe, ~ezou m1ssai de corpo presente em inten9ao de Moreira César 
vivo,. a fim de promover-lhe a morte, o que sucedeu um ou dois dias 
depo1s ... (MONTENEGRO, 1954, pág. 35; CALAZANS, 1950, pág. 78). o 
padre espanhol Martinez Code90 foi preso em Petrolina sob fundamento 
de que "forneci~ pólvora ao Conselheiro" (MONTENEGRO, 1954, pág. 39; 
MIL~~~) 1902, .pag. 120; Manuel BENÍc10, 1899, pág. 179 em nota). 
C Euclides da CuNHA, 1936, págs. 173-174, em nota· Euclides da 

UNHA, 1939, págs. 49-50. Frei Joao Evangelista de MONT~ MARCIANO 
testemunha insuspeita e' quem d' Al U' • f' • ' A • ' ' • • . ' lZ que e e Jama1s o 1c1ava cenmon1a reh-
~C::e pnv~tiva ?e, ~lérigo" (PALMEIRA, 1934, pág. 33). Em Canudos, o 

Sabmo,. v1gano do Cumbe, vinha oficiar de quinze em quinze dias 
casando e batizand , · · · · ' o na propna 1gre1a erguida pelo Conselheiro possuindo 
urna casa que era · ' _ sua e que permanec1a fechada quando lá nao estava; 



1 

218 O MESSIANISMO NO BRASIL 

a ele, aponta veemente as irregularidades de vida do clero da época, 
muito embora, ao que parece, sem querer substituir-se totalmente a 
este. O prestígio transforma-o pouco a pouco, todavia, num perigo 
real para a hierarquía eclesiástica; admoesta-o a lgreja por meio de 
pastorais, acusa-o "como subversivo contra a religiao, a ordem públi
ca e o novo regime";(85) combate-o como já o combatiam os poderes 
públicos. 

A comunidade formada em torno do Conselheiro encontrava base 
na solidariedade desenvolvida a partir da cren9a em seus poderes mes
sianicos. Assim vemos colorir-se de tonalidades religiosas, todos os 
pontos de atrito entre a sociedade mais ampla e o grupo restrito dos 
adeptos: razóes políticas, económicas, rivalidade entre estrutura 
eclesiástica e o prestígio do Conselheiro, tudo se justificava em nome 

1 do valor sagrado atribuído ao líder e ao seu verbo. Nao era a Repú· 
blica como institui9ao que combatía, era a Republica como represen· 
tante do diabo. Nao eram as propriedades dos ricos que eram depre
dadas, eram as propriedades dos que tinham optado pelo Anticristo . 

. Nao era a lgreja que se hostilizava, eram os padres "heréticos e ma-
9ons", que interpretavam erróneamente a santa doutrina de Cristo. 
E os jagun9os sempre se consideravam excelentes católicos. 

Detentores das verdades religiosas, formavam entao um grupo 
de "eleitos''' derivando sua posi9ao da adesáo as cren9as divinamente 
reveladas pelo inessias, que refor9avam a unidade do grupo. A pos
sibilidade de morte era coisa de somenos pois, . defendendo o seu Bom 
Jesus, "a morte para eles, segundo a garantía que lhes dá Antonio Con
selheiro., importa numa mudan9a para o céu". Estavam inteiramente 

1 convencidos de que, "se morressem, ressuscitariam logo depois para 
1 gozar, neste ou noutro mundo melhor, existencia folgada em meio de 

delícias e prazeres entontecedores". (S6) Podiam ressuscitar para este 
mundo; mas, sendo a ressurrei9áo voluntária, nao espantava ninguém 

1 que os mortos nao regressassem; alcan9ado o paraíso, quem haveria 
, de querer voltar de lá?<87) 

* 

apenas nao lhe permitia o Conselheiro que pregasse (Euclides da CUNHA, 
1936, pág. 40). Canudos dava tal lucro ao Padre Sabino que o Padre 
Ricarte, de Pombal, enciumado, "desejava a divisao da freguesia do Cumbe, 
a fim de Canudos ficar fazendo parte da freguesia dele", tendo chegado a 
discutir o assunto com o Conselheiro (A. MONTENEGRO, 1954, pág. 31). 

(85) O povo, "comparando a vida austera e moralizada deste (o 
Conselheiro) com a livre e pouco exemplar daqueles (os vigários) seguía 
de preferencia o profeta de Canudos" (Manuel BENÍCIO, 1899, pág. 54). E 
o Conselheiro em .suas prega~óes acusava as irregularidades e apontava 
os párocos que viviam amancebados. Ver Manuel Benício FoNTENELLB, 
1899, págs. 49-51, 56, 160; A. MONTENEGRO, 1954, págs. 34-35. 

(86) A. MILTON, 1902, págs. 41, 51-52; ver também MONTENEGRO, 
1954, pág. 39; CALAZANS, 1950, págs. 58-59. 

(87) ·CALAZANS, 1950, pág. 58. 
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Morto o Conselheiro, esperou-se, de acordo com o que anuncia
ra, que ressuscitasse no terceiro dia; terminados os tres dias, como 
"antes mesmo de sucumbir já catingava", os adeptos nao suportaram 
o odor e sepultaram-no. Persistiu, porém, a cren9a de que ressurgiria 
entre milhoes de arcanjos de espadas flamejantes, que destruiriam todos 
os inimigos. (88 ) Medidas foram tomadas pelo governo para que a 
legenda nao se espraiasse, (89) mas ainda em 1950 era assinalada no 
local pelo menos urna família que aguardava o regresso do Conselhei
ro em carne e osso. (90) O "tempo do Conselheiro" adquiriu conota-
9ao de Idade de Ouro, na regiao: "havia de tudo por estes arredores. 
Dava de tudo, e até cana-de-a9úcar de se descascar com a unha nas
cia bonitona por estes lados. Legumes em abundancia e chuvas a 
vontade ( ... ) ~sse· tempo parece mentira ... '' Hoje, no erttanto, o 
quadro mudou, "as secas assolando tudo, o terreno de Canudos nao 
dando para nada". (91> 

De todas essas lendas só restam atualmente vestígios em poesias 
e trovas de vates locais, celebrando o Conselheiro como o grande 
taumaturgo, o grande chefe guerreiro do interior nordestino, mas per
dendo-se quase o seu renome de santo. 

"Quem quiser remédio santo 
Lenitivo para tudo 
Procure o Conselheiro 
Que ele está lá nos Canudo. 

Santo. Antonio Conselheiro 
Era um velho endiabrado; 
Fez trincheira na lgreja 
Sem ser visto nem notado". (92) 

(88) A. MONTENEGRO, 1954, págs. 41, 59; CALAZANS, 1950, págs. 91, 
94-95; Macedo SoARES, 1959, pág. 413. 

(89) Para isso, foi o cadáver de Antonio Conselheiro exumado, sepa
rada a cabe9a do corpo, e aquela enviada ao Dr. Nina RODRIGUES, em 
Salvador, a fim de que este verificasse ou nao a existencia de estigmas 
de loucura. :e.ste cientista concluí que "o cranio de Antonio Conselheiro 
nao apresentava nenhuma anomalia que denunciasse tra!rOS de degene
rescencia" (Nina RODRIGUES, 1939, pág. 131). Ver em Optato GUEIROS o 
relato de que a cabe9a nao era do Conselheiro mas siro de Manuel Qua-
drado ( 19 5 6, págs. 220-221 ) . . 

(90) Em 1916 várias famílias habitam ainda o local e creem no 
regresso; em 1950, parece que apenas urna ali restava, mas sempre fiel a 
cren9a (A. MONTENEGRO, 1954, pág. 59). 

(91) Odorico TAVARES, 1951, págs. 272, 275. 
(92) CALAZANS, s. d., pág. 62; CALAZANS, 1950, págs. 95-97. 
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d) Os "Santarróes" 

Em 1872, o Rio Grande do Sul foi teatro de um movimento 
messianico; a regiáo onde se verificou, margens do rio dos Sinos, <1 > 
distinguia-se em tudo do Nordeste, onde até agora vimos proliferar 
tais fenómenos. Geograficamente, porque ao contrário de um terri
tório árido, estamos diante de urna zona coberta de ricas florestas, que 
imigrantes europeus colonizavam. Socialmente, porque ern lugar de 
grupos de caboclos ou tabaréus, mesti9os de branco, de índio e de 
negro, portadores da cultura rústica brasileira, defrontamo-nos com 
recém-chegados estrangeiros, que procuravam ref azer nos trópicos a 
sociedade e a cultura de que provinham: este movirnento interessou 
unicamente colonos alemáes e seus descendentes, que nao apresenta
vam ainda nenhuma miscigena9ao ou mesti9agem. <2> 

Nas florestas do rio dos Sinos, colonos alemaes que recebiam 
duzentos a trezentos hectares de terra, iam-nas desbravando com a 
família, abrindo claros nas matas e substituindo, aos poucos, os pri
mitivos ranchos por casas mais conf ortáveis. Picadas iam cortando 
as matas em todos os sentidos, que levavam aos diferentes lotes onde 
moravam, em relativo isolamento, os colonos. Por for9a da maneira 
pela qual se fizera o loteamento, o povoamento era disperso. (3) Só 
nalguns pontos apareceram povoados e, ao rnaior deles, deu-se o nome 
de Sao Leopoldo, que era o da colonia; tratava-se já de urna cidade
zinha por ocasiáo dos acontecimentos aqui narrados. 

A vida foi extremamente difícil nos primeiros tempos; os colonos 
viram-se inteiramente abandonados a sua serte. O governo nada lhes 
deu a nao ser as terras - nenhuma assistencia moral, ou material, 
escolar ou religiosa, social ou financeira, - como tan1bém aliás nao 

<1> Trata-se do "entao distrito de Sao Leopoldo, hoje município de 
Sapiranga, distante da capital do Estado cérea de sessenta quilometros" 
(PETRY, 1957, pág. 29). Note-se que as comunica9óes com a capital eram 
ainda relativamente difíceis. 

<2> Nos livros de ScHUPP e de PETRY nao há nenhuma referencia a 
casamento de colonos com brasileiros. 

<3> Eis como se processava o loteamento: "Na medi9áo e demarca
~ª~ désses lotes! procediam os agrimensores da maneira seguinte: em pri
meuo lugar abnam, pelo mato adentro, urna picada - caminho estreito e 
comprido; perpendicularmente a picada, e a distancia de cem em cem 
me~ros, mediam trechos maiores de mil e seiscentas bra9as cada um. Ficava 
ass1m demarcado o prazo que se entregava a cada colono. Media, pois, 
o lote, cem b~~as de largura, sobre mil e seiscentas bra9as de comprimento 
( ... ) O con1unto dos lotes formava um núcleo, que recebia um nome 
oficial, e era confiado a superintendencia de um diretor de colonia ( ... ) 
Como é bem de ver, crescendo a popula~ao, aumentou naturalmente o 
número de picadas; já urna série delas contava-se ao longo das mar11ens do-
rio dos Sinos" ( SCHUPP' s. d., págs. 7-8). e 
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dava aos nacionais. Foi, pois, a custa de insano trabalho que conse
guiram criar condi96es aceitáveis de vida. (4) 

Com o passar dos anos, com a chegada de novos colonos que 
constantemente demandavam a regiáo, melhorias trouxeram certo con
forto "e nao poucos que tinham vindo pobres, lograram, com o seu 
trabalho e prudente economía, um estado de despreocupada abastan-
9a". (5) No entanto, se materialmente a existencia progredira, espiri
tualmente se mantinha ainda precária; nem padres católicos, nem pas
tores protestantes traziam ensinamento religioso aos habitantes. Porque 
a colonia era composta tanto de elementos católicos quanto protes
tantes, que viviam em harmonía; visitavam-se, auxiliavam-se mutua~ 
n1ente nos momentos de necessidade, reuniam-se para se entreter em 
divertimentos coletivos, e, principalmente, casavam-se sem dar maior 
aten\:ªº as diferen9as religiosas, havendo nao poucos casais mistos. 
Aliás, o casamento interligava-os a todos, que se tornavam mais ou 
menos parentes, seja por descenderem do mesmo tronco, seja por 
alian9a. (6) 

No terreno religioso, a solu9ao que acharam, tanto católicos 
quanto protestantes, foi a mesma: escolher aquele que julgavam mais 
capacitado para presidir as devo96es em comum. Os protestantes 
criaram assim seus pastores, que se juntaram a um ou outro já orde
nado que aqui viera ter. Para os católicos o problema foi mais árduo, 
pois os leigos nao podiam ministrar sacramentos; finalmente, conse
guiram que dois jesuítas viessem instalar-se, na colonia, regularizan
do aparentemente a situa9ao. <7 > Todavía, estas melhorias religiosas 
só alcan9avam os povoados mais densos e centrais. Instalados ali, 
pouco numerosos, os padres católicos e os pastores protestantes fica
vam absorvidos pelas tarefas mais ao seu alcance, desanimados pelo 
péssimo estado das estradas; "facilmente se compreenderá que raras 
deviam ter sido as viagens empreendidas para visitar aqueles crentes 
na ·periferia de seu campo de a9ao". (8) 

. "A falta de instru9áo re!igiosa se somava a falta simplesinente 
de instru9ao. Pelo que se depreende das obras de SCHUPP e PETRY, 

era analfabeta a grande maioria dos colonos vindos da Alemanha para 
o Sapiranga. Seus descendentes nao ficavam melhor aquinhoados. 
O governo nao fornecia escotas suficientes nem para os nacionais, e 
os colonos tiveram de resolver por sua própria conta esta questáo. Os 
indivíduos mais instruídos abriam escolas, mas o ensino "se limitava 

(4) PETRY, 1957, pág. 22. 
(5) SCHUPP, s.d., pág. 7. 
<6> Ver nos livros de ScHUPP e PETRY as constantes 

parentesco, demonstrando o entrela9amento das f amílias. 
referencias a 

(7) SCHUPP, s.d., pág. 19. 
(8) PETRY, 1957, págs. 21-22. . ./ ~ .. --~ ,., .. ' ; .. ,. . . -
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muitas vezes a algumas li~oes de leitura e escrita, a que acrescenta
vam um pouco de instru~ao religiosa".<~> 

Em 1872, nesta zona denominada Sapiranga, morava no sopé do 
morro do Ferrabraz, que se erguia da planície "como muralha de 
rocha alcantilada", <10> um casal, Joao Jorge e Jacobina Maurer, com 
seus cinco filhos. <11> Nesse meio destituído de recursos religiosos e 
médicos, ele se tornou conhecido como curandeiro, <12> enquanto sua 
mulher lia e explicava a Bíblia aos diversos doentes que acorriam até 
mesmo de Porto Alegre e de Pelotas, em busca de alívio. (13) Conta
va-se que Joao Jorge Maurer, analfabeto e carpinteiro de oficio, lavra
dor de sua rocinha, passara a curar por ter ouvido misteriosa voz que 
tal lhe ordenava. (14) Quanto a Jacobina, sofria "de crises epilépticas 
desde os doze anos de idade, seguidas de longas letargias ou de mani
f esta9oes de sonambulismo'' o que era interpretado como siilal de 
poderes extraordinários. (15) · 

A família· de Jacobina já se tinha distinguido anteriormente por 
suas preocupa~óes com questoes religiosas. No povoado de Tambach, 
Alemanha, houve um movimento separatista religioso em 1789, que 
desligo u da comunidade várias f amílias sob a alega9ao de que nao se 
seguía mais ali a orienta9ao ortodoxa da igreja evangélica luterana, 
chegando-se a negar a Bíblia; mudaram-se para o local chamado Stern
berg, entre elas, a de Libório Mentz, avo de Jacobina. Mantinham-se 
a parte na aldeia, "praticavam atos religiosos em suas casas, batiza
vam seus filhinhos, realizavam seus casamentos e procediam a enco
menda9ao e enterro de seus mortos. Por outro lado, nao permitíam 
que seus filhos freqüentassem as escotas". Vários atritos houve entre 
estes "separatistas" e os antigos habitantes da zona, acabando os pri
meiros por se reintegrar na sua igreja primitiva, o que se deu entre 
1835 e 1838. Libório Mentz, porém, nao estava mais entre eles, pois 
em 1824 emigrara para o Brasil. Foi ele quem construiu a primeira 
capela evangélica em Hamburgo Velho e, "com seus familiares e 
alguns vizinhos, fundou um coro de cantores para imprimir maiC'r 
solenidade aos cultos divinos e para acompanhar os enterros." (16) 

Jacobina seguía, pois, as pegadas de seu avo. Era analfabeta, 
mas sua paixao pela Bíblia fe-la aprender a soletrar e depois a ler, 

(9) PETRY, 1957, pág. 23. 
(10) SCHUPP, s.d., pág. 24. 
(11) PETRY, 1957, pág. 67. 
(12) Joáo Jorge Maurer teria travado rela!;óes com um curandeiro 

de renome, Buchorn e dele teria aprendido certas DO!;Óes de terapeutica, as 
virtudes curativas de várias plantas, etc. (PETRY, 1957, págs. 42, 123). 

(13) SCHUPP, s.d., pág. 32; PETRY, 1957, págs. 28, 40, 42-43. 
(14) SCHUPP, s.d., pág. 31; PETRY, 1957, págs. 42-43. 
(15) ScHUPP, s.d., págs. 35, 37; PETRY, 1957, págs. 9, 46, 122, 139· 

140. 
(16) PETRY, 1957, págs. 34, 44-45. 
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nao tendo, porém, conseguido alcan9ar a escrita. <17) Falava coro 
grande fluencia e suas explica9óes se revestiam de aspectos fantás
ticos. Sendo a gente que a rodeava "sem nenhuma ou quase nenhuma 
instru9ao", escutava-a fascinada, e "quanto mais extravagante eram 
as interpreta9óes de Jacobina, e quanto menos as entendiam, mais 
alevantado era o conceito que formavam de sua sabedoria, chegando 
a acreditar que era ela inspirada por um espírito superior." (18) 

O prestígio do casal crescia, día a dia; vinham de longe consultá
los sobre toda espécie de problemas e pedir-lhes conselhos, além de 
remédios. Concorria para aumentar-lhes a clientela de um lado a peque
níssima quantidade de médicos que havia na província, de outro lado 
o pre90 muito elevado que em geral cobravam; Maurer deixava que 
a gratidao ou a generosidade dos doentes ditasse o pre90 a pagar, nada 
exigía ou muito pouco em remunera9ao de seus servi9os. (19) 

Nao tardou muito e as prédícas se regularizaram, seguindo deter
minado ritual. Nao se realizavam em datas fixas, Maurer convocava 
segundo a oportunidade. <20> Come9avam cantando hinos protestantes 
e rezando várias ora9óes. Em seguida, "come9ava a soar urna caixa 
de música e Jacobina aparecía vestida de longas roupagens brancas, 
coro urna coroa sobre os cabelos soltos. Ficava em extase e aben9oa
va todos os presentes. Entao, ela interpretava os textos sagrados, 
dando, como afirmava, "seu verdadeiro sentido" ( ... ) Depois, caía 
de costas, contorcia-se e jazia por fim em completa imobilidade, abso
lutamente insensível a qualquer dor''. (21) Os fiéis novamente entoa
vam hinos, ela voltava a si. Saíam, depois de terem, em fila, recebido 
da profetisa o "ósculo dos escolhidos". (22) Formava-se assim urna 
seita, da qual era Jacobina a alma. <23> Por essa época, já se eximira 
de todo servi90, doméstico ou nao; as devotas, que a cercavam trata
vam-lhe da casa e dos filhos; ela só se ocupava em atividades reli
giosas. <24> 

:E: a partir do dia 19 de maio de 1872, - día de Pentecostes, -
que a seita passou a ter urna vida mais organizada. Jacobina já vi
nha anunciando grandes acontecimentos para essa data, e enorme foi 
a quantidade de gente, crentes e curiosos, que acorreram ao Ferrabraz, 
a fim de assistir ao que ali se iria produzir. Durante a cerimónia 
semelhante as outras, mas que se destacava pelo intenso fervor reli~ 
gioso, Jacobina afirmou que era a reencarna9ao de Cristo e que as 
palavras que profería "sao palavras do espírito de Cristo; eu sofro e 

(17 ) ScHUPP, s.d., pág. 37; PETRY, 1957, págs. 45-46. 
(18) SCHUPP, s.d., pág~ 38. 
(19) SCHUPP, s.d., pág. 34. 
(20) PETRY, 1957, pág. 59. 
(21) PETRY, 1957, pág. 29, 50; SCHUPP, S. d., págs. 42-43. 
(22) SCHUPP, s.d., págs. 42-43. 
(23) SCHUPP, s.d., pág. 47. 
(24) SCHUPP, s.d., pág. 105. 
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sofrerei, mas também eu terei a nlinha ressurrei~ao. Quem acreditar 
esta verdade e algumas outras mais, esse terá a vida eterna". (25) 

Entao, como o próprio Cristo, escolheu doze apóstolos, sendo o 
primeiro seu marido Joao Jorge. A escolha para apóstolos implicava 
urna mudan~a de nome: assim Joao Jorge passou a encarnar Joao, o 
apóstolo amado; outro passou a ser Pedro, e assim por diante. <26> 

Jacobina refor~ou também urna série de proibi9Óes que deviam ser 
estritamente seguidas se o membro quisesse permanecer na seita: nao 
podia freqüentar nem igreja, nem templo protestante; era-lhe vedado 
o álcool, assim como o jogo e os bailes; nao podia mais enviar os 
filhos a escola. <21> Ordenava aos sectários que perdoassem mutua
mente suas <lívidas a fim de salvarem as almas, o que era utilizado 
como meio de proselitismo: o credor prometía perdoar as dí vidas 
daqueles seus devedores que ingressaram na seita. <2S> 

Detinha também Jacobina o poder de promover e dissolver casa
mentos, tendo valor para os adeptos unicamente aqueles que ela san
cionasse. A justificativa era de que, havendo inúmeras questóes entre 
casados, estava provado que os casamentos efetuados pelos sacerdotes 
nao eram bons; deveriam ser "resolvidos no céu" e Jacobina, como 
enviada celeste, era toda indicada para efetuá-los. (29) Nao tardou 
se permitissem aos eleitos certas liberdades; conta-se que "nas reunióes 
noturnas em casa de Maurer, se apagavam as luzes, e, ensinando que 
o que Deus une, os homens niío devem separar, a profetisa promovía 
encontros entre fiéis de ambos os sexos.''(80) Os fiéis seguiam devota
mente os novos padróes impostos por Jacobina; mas como nen1 sem
pre a família toda se convertía, seus ensinamentos passaram a consti
tuir fator de desorganiza~ao em algumas, insurgindo-se as mulheres 
contra os maridos; os filhos contra os pais. (81) 

Naquela época nao havia grandes fortunas na regiao, mas, merce 
de possibilidades económicas, come~avam a se diferenciar as famílias 
segundo suas posses em mais abastadas, remediadas e pobres; como 
o entrela~amento de parentesco era muito grande, um mesmo tronco 

(25) Se d , 60 p <) , HUPP, s .. , pag. ; ETR~, 1 57, pags. 51-53. 
(26) SCHUPP, s.d., pág. 67. 
(27) SCHUPP, s.d., págs. 76-79, 90; PETRY, 1957, págs. 29-30. 
(28) Por exemplo, Georg Robinson assim procedía, alegando que 

"nao lhe interessavam os bens materiais e procurava unicamente acumu
lar riquezas espirituais" (PETRY, 1957, pág. 64; ver também pág. 53 ). 

(29) PETRY, 1957, págs. 14, 138. 
(30) PETRY contesta esta afirma9áo que, DO entanto, é por ele trans

crita; nao apresenta, porém, nenhuma prova em contrário, antes afirma 
que Jacobina efetivamente casava noivos e que era voz corrente na colonia 
a separa9áo de casais e o recásamento que ela ordenava (PETRY, 1957, 
págs. 13-14). 

(81) SCHUPP, S.d., pág. 79. 
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familiar se distinguía por apresentar ramos ricos e ramos pobres. (32 ) 

Os ricos passavam a 1norar nas cidades e, projetando-se socialn1ente, 
eram non1eados para postos administrativos tornando-se autoridades 
Iocais. (33) A insatisfa~ao campeava principalmente entre as famílias 
que moravam nas picadas mais isoladas, isto é, que nao tinham atin
gido certa abastan~a; acusavam-se os parentes ricos de terem vergonha 
dos pobres, de se mostrarem soberbos. <34 > Ora, foram justamente 
estes moradores de picadas que seguiram Jacobina. Eram, é certo, 
f amílias conhecidas e de nomeada local - os Mentzs, os Sehn, os 
Gaelzer, - levando alguns urna vida folgada já, fosse como agriculto
res, fosse como negociantes, e "jamais consta que seus nomes figu
rassem nos cadastros policiais como pessoas criminosas ou envolvidas 
en1 fatos que depusessem contra sua conduta." (35) Nao se tratava, 
pois, nem de criminosos, nem de pessoas de maus costumes. (86) 

Com rela~ao a cren~a que anteriormente professavam, uns eram 
católicos e outros protestantes. <37 > Traziam todos algum donativo ao 

(32) Jacobina pertencia ao ramo pobre da mesma familia que o rico 
delegado de Sao Leopoldo, Lúcio Schreiner (PETRY, 1957, pág. 153). 

( 83 > Lúcio Schreiner morava em Sao Leopoldo, era delegado de polí
cia e almejava urna posi9ao política, esperando poder contar com os votos 
de todos os varóes da família. No entanto, Franz Mentz, irmao de Jacobina, 
se nega a apoiá-lo. Lúcio Schreiner teria aproveitado o aparecimento da 
seita dos Mucker para se vingar, perseguindo-a sem cessar. Note-se que 
Franz Mentz, dos irmáos de Jacobina, foi o que se negou a ingressar na 
seita (PETRY, 1957, pág. 163). 

(34) Urna carta de Jacobina a outro primo, queixando-se de Lúcio 
Schreiner, é significativa: "Voce nao se lembra que a falecida sua máe 
muitas vezes se queixou de que nao tinha sido estimada pelos seus sober
bos parentes? Nao se lembra de que a rica família dos Hanzen tinha ver
gonha dos Schroeders, Andres e Menzies por serem pobres, que preferiam 
ve-los saírem a chegarem?" (PETRY, 1957, págs. 153-154). Caroline Mentz, 
irma de Jacobina, escreve diretamente ao próprio Lúcio Schreiner: "Nao 
queira incomodar-se por causa do parentesco que o liga a nós, a fim de 
que nao tenha motivos para lamentar de que já poderia ter conseguido 
urna posi9áo de destaque, se nao tivesse parentes tao modestos e atualmente 
muitas vezes injuriados ... " (PETRY, 1957, pág. 155). 

(35) PETRY, 1957, pág. 36; SCHUPP, s.d., págs. 94-95. 
(36) Um conceituado contemporaneo, Karl von Koseritz, assim os 

definiu: "Sao pessoas como as encontramos diariamente nas colonias e, se 
nao soubesse que pertenceram a seita, custaria acreditar que esse elemento 
calmo, ponderado e pacato ainda há poucos anos vivía dominado por um 
fanatismo deveras terrível" (citado por PETRY, 1957, pág. 167). 

(37) PBTRY cita o relatório policial, que diz que Maurer e sua mulher 
"eram protestantes e seus sectários, com exce9áo de dois ou tres católicos 
que ultimamente se tinham retratado e foram aos pés do confessor pedir 
absolvi~ao de suas culpas, eram pela maior parte da mesma religiáo" 
(PETRY, 1957, pág. 59). Veja-se a contradi9áo: se aqueles dois ou tres 
já tinham abandonado a seita, entao esta se compunha inteiramente de 
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casal de eleitos: generos alimentícios, produtos da ro9a, cria9áo, muito 
mais do que dinheiro, pois aqueles eram os seus bens. (38) Dentre os 
adeptos, havia os que sinceramente acreditavam nos dons sobrena
turais de Jacobina; outros, porém, mas poucos, aderiram a seita com 
o intuito de auferir vantagens de alguma ordem. (39) 

No entanto, houve católicos e protestantes que nao se deixaram 
atrair pelas falas da profetisa e seu marido. E principalmente "a his
tória desses casamentos noturnos espalhou-se pela colonia toda e pro
vocou a mais violenta rea9ao contra a popula9áo ordeira e pacata, que 
considera os la9os de família como institui9ao sagrada e intangível".(40) 
Um pastor, do alto do púlpito, condenou a seita, denominando Mucker 
aquele que a freqüentava. <41 > O descontentamento manifesto desta 
parte da popula~ao, que se exprimia em desprezo e sarcasmo, irritou 
Jacobina, a qual "teria respondido com as mais terríveis amea~as, fa
lando em suas prédicas seguidamente dos castigos reservados aos debo
chadores pois ( ... ) aproximava-se o fim do mundo e a ira de Deus 
recairia sobre os inimigos da seita, ao passo que os fiéis receberiam 
recompensa pela sua dedica~ao". Os versículos da Bíblia que gostava 
de citar eram também muito próprios para aumentar a efervescencia 
e o desassossego: "- Nao vim para estabelecer harmonia! - Vim 
para atear um incendio! - Quem por minha causa nao abandonar 
mulher e filbos, nao é digno de mim!" (42) 

Vendo aumentar de maneira surpreendente o número de seus 
prosélitos; <43) sentindo que mais e mais se lhe tornavam dedicados, 
acha A. ScHUPP que "esses resultados esplendidos fizeram-lhe sorrir a 
esperan9a arrojada de se ver um dia a frente de grandes massas de 
homens, e qui\:á até de fundar um novo reino"< 44). Forma va a seita 
urna comunidade estruturada e organizada. A profetisa ocupava-lhe 
o vértice; abaixo dela havia um conselho secreto, formado pelos quatro 
adeptos mais fervorosos, ao qual "se atribuíram as delibera9óes do 
maior alcance acerca da organiza~ao da seita e da atitude que esta 
devia assumir em face de seus inimigos"; (45) em seguida os doze após-

protestantes, e nao em sua ma1ona... Redigido por brasileiros católicos, o 
relatório em questao parece querer jogar para as costas dos protestantes 
toda a culpa. O livro de ScHUPP, porém, nao dá margem a dúvidas: como 
cita a religiao dos sectários e de seus contrários, verifica-se que havia real
mente na seita tanto católicos quanto protestantes. 

(38) SHUPP, s.d., pág. 105. 
(39) SHUPP se refere explicitamente a dois que "nunca haviam sido 

Muckers de cor~ao; mas, incorporando-se na seita, só visavam aos seus 
interesses" (SHUPP, s.d., págs. 369-370). 

(40) PETRY, 1957, pág. 14. 
(41) Muker significa santarrao, beato hipócrita (ScHUPP, s.d., pág. 69). 
(42) PETRY, 1957, págs. 15, 140. 
(43) PETRY, 1957, págs. 122, 125. 
(44) SCHUPP, s.d., pág. 71. 
(45) ScHUPP, s.d., pág. 72. 
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tolos e mais abaixo os adeptos. Possuía suas normas próprias, ditadas 
pela profetisa, que regulamentava todos os aspectos da vida civil e 
religiosa dos fiéis. 

Querendo cada vez mais influir no animo dos seguidores, Jaco
bina fez a seguinte prédica a 7 de maio de 187 3: "Há seis anos fui 
chamada por um espírito lá ao morro. O espírito disse-me que eu 
era Cristo; mas ordenou-me que guardasse segredo até que chegasse o 
tempo oportuno de o revelar ( ... ) Dentro de poucos anos, o mundo 
isto é, a humanidade, havia de perecer. Apenas os eleitos ficaria~ 
salvos. ( .. . ) Nenhum de vós mande mais os filhos a escola; nao 
será preciso ler nem escrever; também ninguém vá mais a igreja que 
freqüentava até aqui, mas retire-se da comunidade a que pertence, e 
conserve-se fiel aos escolhidos. E, se urna mulher quiser vir ter comi
go, e o marido se opuser, ou vice-versa ( ... ) nao desanime por isso, 
pois ele será salvo e a outra parte perder-se-á. Pois eu vos afirmo 
que, por minha causa, os filhos rebelar-se-ao contra os pais, as mulhe
res contra os maridos; mas quem se conservar fiel a miro, nada lhe 
há de faltar; tudo lhe será restituído centuplicadamente. Cada qual, 
porém, trate de prover-se de quanto for preciso para o dia da adversi
dade. Estao para vir dias tremendos. Os ímpios erguer-se-ao contra 
os eleitos, e es tes sera o obrigados a se defender daqueles. Pelas estra
das encontrar-se-ao cadáveres, e nao haverá quem os enterre. Aos 
eleitos, porém, nada sucederá, e, ainda quando vos arrastem aos tri
bunais, nada deveis temer, porque os juízes nenhum poder teráo 
sobre vós." (4 6) 

~a prédica bavia também urna clara amea~a contra os que nao 
acred1tavam - amea9a que adquiriu enorme vigor porquanto aconte
ceram entao duas mortes misteriosas que foram logo atribuídas aos 
Mucker. <47 > Teve início urna série de reac;óes que pioraram a tensáo 
e~istente, pois de parte a parte foram interpretadas como provoca
c;oes. Debalde apelaram colonos e Mucker para as autoridades; debal
de foram presos Jacobina e Maurer: a falta de provas concretas fe-los 
serem soltos. Percorreram entao todo o distrito de Sapiranga, parando 
de casa em casa para fazer proselitismo e sua excursao tomou ares 
triunf ais. ' 

Pa;ecia en.tao a seita ter atingido seu ponto mais alto, no que se 
ref ere a quantid~de de fiéis. Trinta e quatro famílias a integravam, 
num total que nao devia ultrapassar setecentos indivíduos, (48) se cal-

(46) SCHUPP, s.d., págs. 76-78. 
(47) PETRY, 1957, págs. 55-56. 

. <48> Dado que em 1875 o município de Sao Leopoldo tinha 21 669 
hab1t~ntes, compreende-se que Leopoldo PETRY afirme que a maioria dos 
alemaes da p:ovíncia repudiara a seita (PETRY, 1957, págs. 16, 192-193). 
~ara a quantidade de habitantes, ver Augusto de CARVALHO 1875 mapa 
a pág. 384. ' ' 
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cularn1os tendo por base a família de Joao Sehn que contava dezoito 
pessoas. <49> 

Apelou-se entáo para a dedica9ao dos fiéis, a fim de que cons
truíssem um templo em que coubessem todos, pois a casa de Jacobina 
era já pequena para as reunióes; combinou-se urna constru9ao que, 
sen do necessário, se transformasse em fortaleza. Os fiéis puseram 
maos a obra e, em comum, come9aram a trabalhar, comparando-os 
Jacobina aos judeus quando elevavam o Templo. (50) Além do tra
balho, impuseram os chefes contribui9óes "consoante as posses de 
cada um", devendo todos, sem exce9áo, pagar sua quota a caixa co
mum; (51) enveredavam mesmo para o comunismo puro e simples, que 
Jacobina justifica va religiosamente: os primitivos judeus tinham tudo 
possuído em comum. (52) 

Nao parece que nenhum dos dois partidos abertamente desejasse 
a luta franca; os próprios Mucker faziam mais empenho, segundo se 
depreende dos testemunhos, em se entregarem tranqüilos a nova reli
giao que surgía, com seu peculiar código de n1oral. Vários sao os 
indícios de que "primordialmente nao nutriam desígnios funestos con
tra os que nao partilharam de suas teorias; e que as graves violencias 
que mais tarde chegavam a perpetrar, eram a rea9áo contra as inces
santes e exacerbadoras persegui9óes que vinham sofrendo". (53) Suas 
queixas nao podiam encontrar repercussáo, de tal maneira se desvia
vam seus comportamentos dos padróes habituais, e era fatal nao terem 
a quem recorrer para obter justi9a; acabaram achando que só a obte
riam por suas próprias máos. (54) 

Tanto mais que recusavam também integrar-se em qualquer urna 
das divisóes políticas entao existentes. e, fato que "diversos chefes 
políticos tinham convidado o mesmo Maurer a apoiá-los nas elei~óes 
que se realizaram em Sao Leopoldo no ano de 1873, e que o chefe 
da seita declarara que nao o interessava a política". (55) A recusa, se 
nao causava má vontade dos cbefes políticos pela sorte daquele grupo, 
pelo menos tornava-os indiferentes. Transformavam-se, isso sim, em 
bode expiatório de todas as fac9óes políticas, tudo quanto ocorria de 
mal ou de errado lhes era imputado; e, se viam suas cria~óes abatidas, 
suas planta9óes destruídas, nenhum culpado era encontrado e esfor90 
nenhum era efetuado para descobri-lo - pelo contrário, achavam os 
colonos que, tratando-se dos Mucker, fora bem feito. (56) Na verdade, 

(49) PETRY, 1957, págs. 16, 192-193. 
(50) SCHUPP, s.d. , págs. 134-136, 145; PETRY, 1957, pág. 55. 
(51) SCHUPP, s.d., pág. 137. 
(52) SCHUPP, s.d., pág. 137. 
(53) PETRY, 1957, pág. 160; ver também págs. 30-40. 
(54) PETRY, 1957, págs. 142-143. 
(55) PETRY, 1957, págs. 66. 123-134. 
(56) PETRY, 1957, pág. 160; ver também págs. 30-34. 
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se contassem com o apoio de um dos grupos políticos da regiao nao 
terian1 a colonia toda contra si, como tiveram. ' 

Regressando Joáo Jorge Maurer de urna _viagem do proselitismo 
foi-lhe comunicado pela esposa que daí por diante se considerava ca
sada com Rodolf o Sebn, enquanto a mulher de Rodolfo passaria a ser 
mulher d~le, Joao Jorge. No dia 24 de maio de 1874, dia do Espírito 
Santo, reunem-se os Mucker no seu templo. A cerimonia de início 
foi igu.al ~s outras: cantic~s, prédicas. Nesta prédica, porém, justifi
cou pnmetramente a profetisa a troca de maridos que ef etuara dizen
do que também "seu exemplo devia servir de aviso aos circu~dantes 
de que entre eles havia alguns que deviam renunciar a sua primeira 
uniao, e fazer o que lhes ditasse o Espírito". (57) E ato contínuo 
nomeou alguns casais que deviam separar-se, ligando-se mulheres e 
maridos ~ outros consortes. Houve, porém, adeptos que nao se mos
traram d1spostos a efetuar tal mudan9a e que resolveram por isso 
desligar -se da seita. ' ' 

, . A recusa desencadeou urna série de violencias, revelando 0 pro
pos1to dos Mucker de passar da defensiva a ofensiva; sem dúvida o 
medo de que o número de adeptos diminuísse Ievava-os a agir cruel
mente contra os que se abalan~assem a faze-lo. (58) As violencias 
despertaram rea9ao contrária, igualmente violenta. Durante tres dias 
bomens, mullieres, velhos e crian9as, sem excetuar as de peito fora~ 
a~sassinadas, toda a espécie de ataques f oram efetuados, a 'colonia 
v1veu em estado de pavor. 
. O medo atin,giu Sao Leopoldo. Os boatos mais desencontrados 

circula~am. "A colonia, alarmada, emprestava aos revoltosos infini
tos me10~ de defesa ( ... ) <?~rria como certo, mesmo em Porto Alegre, 
que a se1ta se ac~ava ram~f1cada com agentes e emissários, por dife
rente~ poi;itos, a fim de criar entraves a a9ao do Governo. Cidadáos 
respe1tave1s e considerados, de origem alema, eram indigitados como 
fazendo p~rte del~"· <59> De Porto Alegre sao enviadas entao cem 
pra9as de infantana, alguma cavalaria, dois canhoes, sob o comando 
de ~m__ cc;>ronel. Prevendo o ataque, os Mucker tomaram todas as 
provide_!lctas para a ele ~e opor, encerrando-se no templo que tinham 
construido e que, fornec1do de víveres e de muni9óes assim se trans
f ormava .ell! refúgio" e fortaleza. A testa das for9a~ ficou Rodolf o 
Sehn, ass1stido de tres conselheiros. (60) 

En1bora as fór9as enviadas fossem numerosas os Mucker saíram 
vencedores nos primeiros reencontros, o que fez cr~scer ainda a espécie 
~e lenda que corria a respeito deles. No entanto, aumentada a quan
hdade de tropa, um ataque cerrado foi levado a efeito que culminou 

(57) 

(58) 

(59) 

(80) 

SCHUPP, S. d., pág. 196. 
PETRY, 1957, págs. 38, 71-72. 
PETRY, 1957, págs. 15-16. _ _ 
SCHUPP, s.d., págs. 312-320; PETRY, 1957, págs. 79-80. 
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no incendio do templo onde se tinham encurralado, transformando-o 
em fortaleza, e na morte dos que dentro dele se encontravam. (61) 

No entanto, os maiorais da seita tinham escapado da camificina por
que nao se achavam ali no momento do ataque; temerosos de um 
desfecho fatal, tinham construído um outro abrigo no mais intrincado 
do mato, onde se mantinham ocultos a espera de melhores tempos. (62) 

Jacobina ali vivía, ainda a testa de sua seita, profetizando e coman
dando. Ordenara a degola de todas as crian~as menores de cinco 
anos, dando ela mesma o exemplo e matando seu filho de peito: "pois 
assim como o Salvador fora salvo pelo sangue dos recém-nascidos, 
assim também ela devia ser salva pelo sangue das crian~as de tenra 
idade". <63> Finalmente, depois de várias tentativas infrutíferas, sol
dados e colonos conseguiram aproximar-se deste último reduto, exter
minando todos os que ali estavam: dezessete cadáveres foram encon
trados em redor das choupanas, entre os quais, unidos num último 
abra~o, o de Jacobina e o de Rodolfo Sehn. (64) 

Os vinte e um Mucker aprisionados em outros ataques e que 
tinham sido enviados para a capital, sofreram processo que durou 
anos, sendo absolvidos em 1883. (65) Em 1887, porém, novamente 
deram que falar de si. Dois núcleos de antigos sectários, fugindo da 
zona que tinham habitado, se instalaram no local denominado Terras 
dos Bastos e na Colonia Nova Petrópolis. 

Mantinham poucas rela~óes com os habitantes, conservavam-se 
em certa reserva receosa e tímida: nao mandavam os filhos a escola 
da comunidade, nem tomavam parte nos servi~os religiosos na igreja 
protestante. i;:ste comportamento despertou a desconfian~a dos vizi
nhos, que lhes conheciam a passada história, tanto mais que urna 
das mulheres, Aurélia, era filha de Jacobina. Foi também notado que 
"os Mucker de um e outro núcleo mantinham entre si rela~óes, visi
tando-se mutuamente, a princípio raras vezes, porém, a pouco e pou
co mais amiúde''. (66) Come~ou a espalhar-se a notícia de que talvez 
Aurélia estivesse querendo continuar a obra de sua máe, e as rela~óes 
entre os dois grupos - Mucker e colonos, - foram-se tornando cada 
vez mais tensas, culminando também em crimes e assassinatos, mas 
desta vez foram os colonos que atacaram sem dó nem piedade, liqüi
dando vários dos Mucker e durando as tensóes e assassinatos até 
1898. (67) 

(61) SCHUPP, s.d., págs. 325-339; PE.TRY, 1957, págs. 81-85, 144-145. 
(62) ScHUPP, s.d., págs. 339-343; PETRY, 1957, pág. 89. 
(63) ScHUPP, s.d., pág. 352; PETRY, 1957, págs. 12-13. 
(64) SCHUPP, s.d., pág. 381; PETRY, 1957, págs. 108-109. 
(65) ScHUPP, s.d., págs. 389-390; PETRY, 1957, págs. 110-111. 
(66) ScHUPP, s.d., pág. 396; PETRY, 1957, pág. 113. 
(67) ScHUPP, s.d., pág. 399; PETRY, 1957, págs. 39, 114-115, 158-160. 
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f) A Cidade Santa 

Contemporaneo do Conselheiro, outro líder carismático surgiu 
nos sertóes do Cariri, interior do Ceará, por volta de 1872; (1) e, mais 
afortunado do que o Santo Antonio Aparecido, seu domínio sobre os 
adeptos durou até 1934, época de sua morte. A Cidade Santa que 
fundou - Juazeiro do Ceará, - persiste até boje com todos os carac
teres de urna "cidade mística". Trata-se do famoso "Padim-Ci~o", o 
maior santo do Nordeste. (2) 

Quando o Padre Cícero, recém-ordenado, chegou a Juazeiro, en
controu ali pequeno arraial: seis casas de telha, trinta choupanas, urna 
capelinha. <3> Ao morrer, na madrugada de 20 de julho de 1934, dei
xava urna cidade desenvolvida e complexa, com cerca de quarenta 
mil habitantes,< 4> servida pela Rede de Via~áo Cearense, contando 
dez mil prédios de tijolos, taipa e telhas. Cidade em que, no interior 
do Nordeste, mais se desenvolvera o artesanato, apresentava sapata
rias, teares para redes, fábricas de sinos e de relógios para torres, 
oficinas de mecanico, surraria com produ~ao constante de vaquetas e 
camur~as, fábricas de beneficiar algodao, de artefatos de palha, de 
carnaúba, de impermeáveis de borracha, de artefatos de algodao e de 
seda, de facóes, de espingardas de ca~a, etc. Tinha dois estabeleci
mentos de crédito, o Banco do Juazeiro e a Cooperativa Agrícola 
J uazeirense. Seu comércio consistia principalmente na venda de algo
dao, peles, generos alimentícios, artigos religiosos, redes, cal~ados, 
chapéus de palha, frutas, doce de buriti, obras de ourivesaria. Servida 
por várias estradas de rodagem possuía campo de avia~ao onde, nessa 
época, os avióes militares faziam escalas as quintas e sextas-feiras. (5) 

Era, no interior do Estado, a cidade de maior área urbana. (6) 

(1) Tendo se ordenado a 30 de novembro de 1870, com vinte e seis 
anos, o Padre Cícero se instala em Juazeiro a 11 de maio de 1872 (M. 
DINrs, -1935, págs. 2-3; Reís VIDAL, 1936, págs. 28-30; A. MONTE.NEGRO, 1959, 
pág. 22; TEÓFILO, 1914, págs. 77-78; J. ALVES, 1948, págs. 85-86; Lívio 
SoBRAL, 1941, págs. 178-179; J. ALVES, 1929, pág. 221). 

<2> O Padre Cícero mostrou desde menino inclina~oes religiosas, 
cursou o Seminário do Ceará, mas manifestou ali certas peculiaridades que 
levaram seu diretor, o Padre Chevalier, a se pronunciar contrariamente a 
sua ordena~áo; foi o hispo diocesano quem assumiu tal responsabilidade. 
Ver Joaquim ALVES, 1948, pág. 86; Reis VIDAL, 1936, pág. 29; Floro 
BARTOLOMEU, 1923, págs. 8, 41; M. DINIS, 1935, pág. 3; LoURE.N~O FILHO, 
s.d., págs. 82-83; A. MONTENEGRO, 1959, pág. 21. 

<3> E. MoREL, 1946, pág. 19; M. DIN1s, 1935, pág. 6; Reís VmAL, 
1936, pág. 30; BARROSO, MS, págs. 19-20; A. MONTENEGRO, 1959, pág. 22. 

<4 > Segundo o recenseamento de 1933 (M. D1N1s, 1935, pág. 193 ). 
<5 > M. DIN1s, 1935, págs. 193-195; ver também R. Gm.Ao, 1945, págs. 

285, 306-307. . . . 
. (6) J. ALVES, 1929, pág. 240. 
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A cren9a no Padre Cícero, atraindo para o local centenas e milha
res de romeiros, criara no interior do Ceará um dos mais importantes 
centros citadinos do Estado. 

• 
Quando, em 1872, Padre Cícero se instalou em Juazeiro encon

trou ali "um antro de ladroes de cavalos, ébrios e desordeiros'! aman
ceb!1dos, habitai:ido na "rua" <7 > ou em sítios pelas redondezas; 'a repu
ta9ao do lugarejo era de tal ordem que os viajantes dele se desviavam. 
O capeláo que anos atrás precedera o Padre Cícero, levara vida desre
grada, tendo deixado numerosa descendencia no local. Tudo contri
buía para que os costumes fossem do pior quilate, quedando abando
nadas as práticas religiosas. (S) 

De 1872 a 1890, dedicou-se Padre Cícero inteiramente a cate
quese, a recupera~ao religiosa da popula~ao. Sua existencia era quase 
nómade; maltratado, a batina em remendos, cabelo e barbas crescidos 
apoiado a um cajado, andava em peregrina9ao de sítio em sítio, d; 
casa ~m casa, em constantes missoes, pregando, apaziguando brigas, 
organizando ter~os, novenas e procissóes, procurando remediar o aban
dono em que vivía aquele povo. <9 > Instituíra o culto de Nossa Senhora 
d~s Dores, dando-lhe grande enfase. E, no povoado, procurava orga
?1z~r pomposas festas, com o fito de atrair para a lgreja popula~es 
1nd1f eren tes. 
. ~lcan~ou, assim, re.nome de varao piedoso, de padre dedicadís-

s1mo ~s ovelhas, de pa~ dos pobres: de conselheiro e protetor dos 
desvalidos, que o envolv1a numa aureola de quase-santidade. Sua cas
tidade, num meio em que era normal vigários e capelaes formarem 
família n~me~osa; seu desprendimento e abnega9ao, quando pela redon
deza hav1a parocos preocupados antes de mais nada en1 acumular for
tuna . e prestígio, em se tornar chef es políticos, - aumentavam o 
respe1to que lhe era dedicado e a fama de hornero extraordinário de 
homem a parte. ' 
. Recusava receber pagamento pelas cerimonias religiosas - outro 

s1nal de que realmente abandonara os bens <leste mundo e que nao 
era encontrado em geral entre seus colegas, os quais enriqueciam com 
os rendimentos das missas. E.le vivía das esmolas dos fiéis andava tra
jado como um mendigo, e os tabaréus mais e mais se co'nvenciam de 
que estavam diante de um padre extraordinário, realmente interessado . ' . . . ,, . em cumpnr a nsca seu m1n1steno, como mandava a lgreja. Final-

. <7> "Rua" e' d · N a enomma~ao que no Nordeste se dá a vilarejos e 
povoados. 

(S) M. DíVIo, 1935, págs. 3-4; MoREL, 1936, pág. 20. 
(9) M. Drn1s, 1935, págs. 6-7, 111; MoREL, 1936, pág. 31; MONTE

NEGRO, 1959, pág. 22. · 
(lO) M. DINIS, 1935, págs. 3, 8; MONTENEGRO, 1959, págs. 49-51; 

Floro BARTOLOMEU, 1923, pág. 42. 
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mente, dotado de certa cultura e de conhecimentos muito superiores 
aos daquele meio, seus conselhos, em que sabedoria se aliava a bom 
senso e finura, e_ que cobriam todos os a~pectos da existencia, promo
veram a melhona daqueles que o seguiram. O povoado prosperou 
gra~as a ordem e disciplina que impunha aos que o rodeavam. (11) 

E até vigários da vizinhan9a lhe sofreram a influencia e lhe freqüen
taram o confessionário. (12) 

Porém, ainda nao era considerado "santo". Era, isto sim o con
selheiro e o pai; o próprio nome pelo qual o designavam os r~meiros: 
"Meu _Padrinho", "P~dim Ci~o", demonstra que dele esperavam antes 
?e m.a1s nada prote9ao. e arnmo. As rela9oes que reciprocamente se 
1nstalaran1 eram de tipo paternal: a obediencia e acatamento dos 
romeiros, o Padre Cí:e.ro correspondía com prote9ao e amparo. Prova 
temo-la na responsab1hdade que demonstrava com rela~ao aos romei
ros, e que se t~rnava flagrante por ocasiao das secas. O comporta
mento que man1f esto u durante o flagelo acompanhado de epidemias 
que se estendeu de 1877 a 1879, foi em seguida repetido todas as 
vezes em que a estiagem assolou a regiao: instala9ao de retirantes 
em terras que eram suas e que cultivavam de gra9a; conselho sobre 
novas culturas, como a mandioca e a mani9oba; distribui~ao de víve
res;_ iniciativa de obras públicas em que os retirantes pudessem ganhar 
a vida, etc. <13> Levava a efeito estas atividades nao só com os recur
sos . que possuía, mas também pedindo-os aos governos, <liante dos 
qua1s se apresentava como o porta-voz dos flagelados o protetor dos 
humildes, o advogado dos pobres. ' 

Urna série de milagres, que teve início em mar90 de 1889 e que 
se prolongou até 1891, de que foi protagonista a beata Maria de 
Araújo, veio fazer Padre Cícero dar o passo que faltava de "homem 
extraordinário" para "santo": ao receber a comunhao das maos deste 
Maria de Araújo sentiu na boca transformar-se em sangue a hósti~ 
sagrada. <14> Ninguém pos em dúvida que a transmuta9ao era urna 

_ ,, < 11 ~ As autoridades o consideram "um elemento de ordem no ser-
tao ,'. afumando que sem ele nao se conseguirla que a regiao permanecesse 
pac1f1ca (Floro BARTOLOMEU, 1923, págs. 10, 42; DINIS, 1935, págs. 3, 6; 
~~;;)~NEGRO, 1959, pág. 22; J. ALVES, 1948, pág. 88; SIMOENS, 1927, págs. 

<12> Floro BARTOLOMEU, 1923, pág. 42. 
<13> Floro BARroLOMEU, 1923, págs. 44-45; Louren!ro FILHO, s.d., 

págs. 83-84; MONTENEGRO, 1959, pág. 22. 
<14> Os milagres se iniciaram na primeira sexta-feira do mes de martº' em 1 ~~9 e a fama correu logo por toda redondeza. No entanto, só 

oram. oftc1alm:nt7 divulgados em 1891, quando Monsenhor Monteiro os 
~~unc1ou do pulp1to (Drn1s~ 1935, págs .. 59-60; v~~ também págs. 8-9 e 
é º~~ BARTOLOMEU, 1923, pag. 4?)· ~~!1a de Ar.auJo era .urna beata (isto 

' a muth:r que se ~ed17,ava a rehgiao), mesh9a, de vmte e seis anos, 
que sempre fora conhec1da por seus bons costumes e honestidade", segun
do alguns (M. Dm1s, 1935, págs. 13-14); mantinha rela!róeS íntimas com 
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maneira de Deus indicar a santidade do Padim, recompensa especial 
de sua vida pura e caridosa. (15) 

, Se gente de t~dos os pontos do sertao acorria para se proteger 
a sombra do Padnnho, com a fama dos milagres a afluencia entao 
se torn~u _inaudita.. Pessoas, d~ todos os níveis sociais, trazidas seja 
pela cunos1dade, se1a pela fe, v1eram a Juazeiro e os donativos aumen
~aram; tao numerosos que "depois dos prodígios ou milagres ( ... ) 
e que nunca mais faltou abundancia de tudo'' na casa do Padre Cí
~er?. <16

> A rea~ao desencadeada pela lgreja nao levou a descren~a aos 
ingenuos tabaréus < 17 > e, embora se visse o Padre Cícero proibido de 
p~egar, .de ouvir confissóes, de entregar-se a dire~ao das almas, de 
d1zer m1ssa, os adeptos continuaram a afluir, para se instalar defini
tiva~en~e ao pé de~e uns; somente para pedir-lhe a ben~ao, outros. 
E Juazeiro, como c1dade, continuou a crescer. (18) 

_ Pad~~ Cícero ob~deceu a tód~s ~s imposi~óes da Igreja; apenas 
nao adm1tiu que o exdassem de Juaze1ro, pois nao consentia em aban
don~r "o seu povo"; <19> viv_eu suspenso de ordens praticamente a 
partir do tempo dos milagres. Se a lgreja nao exigiu que se cumprisse 
a ordem de ele abandonar Juazeiro, foi porque sabia que provavel
me~te os romeir?s nao a deixariam executar sem luta; acedeu, pois, 
o b1spo do Ceara a que o Padrinho permanecesse na sua cidade. (2o) 

o maior amigo do Padre Cícero, José Marrocos, apontado como o ma
quiavélico arquitetador dos milagres, segundo outros (Padre ARAúJo, 1956, 
pág. 24). Durante os extases, "lhe saíam su ores de sangue · da testa das 

l d - ' ' pa mas as maos e dos pés, como a imitar a Paixáo de Nosso Senhor 
Jesus Cristo" (DINIS, 1935, págs. 9, 21-23; ver também Padre ARAúJo, 
1956, pág. 11; MONTENEGRO, 1959, págs. 24-25). 

(15) R. TEÓFILO, 1922, págs. 78-79; J. ALVES, 1948, págs. 90-91; J. 
ALVES, 1929, pág. 226. 

(16) M. DINIS, 1935, pág. 94. 
<17> Os milagres deram lugar a largas controvérsias dentro da hierar

quia eclesiástica e da classe médica; mais de urna comissao de médicos foi 
nomeada a fim de estudar o assunto (Louren!ro FILHO, s.d., págs. 126-128; 
A. MoNTENEGRo, 1959, pág. 24; J. ALVEs, 1948, págs. 91-93; Monsenhor 
QUlNDERÉ, 1947, págs. 63-75). A controvérsia prossegue até os nossos dias: 
ver por exemplo as publica!;oes do Padre ARAÚJO (1956) e do Padre 
AzARJAs (1956) que se combatem. 

<18> Padre Cícero foi a Roma, defende.r-se diante do Santo Ofício· 
este tribunal, porém, éondenou-lhe os milagres, embora nao o tivesse exc~ 
mungado (M. DIN1s, 1935, pág. 58; TEÓFILO, 1914, págs. 78-79; Floro 
BARTOLOMEU, 1923, pág. 46; E. MOREL, 1946, págs. 58-59). 

<19> M. DIN1s comenta que "foi até um bem terem os bispos orde
n~do_ ao P~dre Cícero, d: Juazeiro, que vivesse suspenso de ordens, porque 
v1v~na entao n~~ atropelo de casar, confessar, dar comunhóes, pregar e 
batizar, de tal Jeito que com certeza viveria menos ' trinta anos do que 
viveu" (M. DINIS, 1935, pág. 83). 

(20) Floro BARTOLOMEU, 1923, págs. 49-50 53-54 56-57• M DINIS 
1935, pág. 58. ' ' ' , . , 
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Mantencfo-se obediente, Padre Cícero proclamava sua adesao A lgreja 
e impossibilitava que o considerassem cismático. 

Malgrado todos estes dissabores, o prestígio do Padre Cícero nao 
fazia senao crescer. Rodeado de verdadeira adorac;:ao, cristalizam-se 
em torno de seu vulto lendas e milagres que corriam o sertao, atri
buídas a vat iadas figuras e que agora convergiam para ele. Os can
tadores esp~lhavam em seus "romances" os prodígios mais extraordi
nários. (21) '.Nao era mais o Padrinho, era o próprio Deus, era "urna 
das figuras da Santíssima Trindade", como dizia o vate popular. (22) 

Potencia política a partir de 1907, quando se inicia seu contacto 
com o Dr. Floro Bartolomeu da Costa, tomou iniciativas nesse setor, 
em que até entáo somente orientara os eleitores a ele obedientes, indi
cando-lhes em quem votar. A primeira realizac;:ao alcan~ada sob a 
instigac;:ao de Floro foi a elevac;:ao de Juazeiro a município. (23) Data 
da mesma época o tao falado convenio entre os chef es políticos do 
Ceará, de que também tomou a iniciativa, para por termo a luta de 
rivalidades políticas que ensangüentava os sertóes. <24> Tal reuniao, 
convocada e presidida pelo Padre Cícero, sagrou-o chefe inconteste 
das hostes políticas do interior do Estado; e o sinal dessa supremacía 
foi sua eleic;:ao, em seguida, para vice-presidente do Ceará, nesse mes
mo ano. <25 > 

Dominado o Ceará, projetou-se no cenário da política nacional, 
fazendo eleger Floro Bartolomeu deputado federal; tinha, assim, na 
capital da República o seu porta-voz. <2~> A revoluc;:ao de 1914 de
monstrou a extensao do poderío de ambos: dominavam o Estado, 
apoiados pelo governo federal. <21> Juazeiro se transformara em capi-

(21) G. BARROSO, MS, págs. 8-10. 
(22) Leonardo MOTA, 1921, pág. 192; G. BARROSO, MS; LoURENCO 

FILHO, s.d., págs. 247-252. 
(28 ) A pretensao de Juazeiro de se elevar a município nao agradava 

ao chefe político do Crato, pois a este município estava Juazeiro subordinado 
e lhe pagava impostos. Houve atritos; o Padre Cícero interveio diretamente 
junto ao presidente do Estado, que cedeu. Juazeiro foi elevado a municipio 
a 4 de outubro de 1911 e o Padre Cícero f oi naturalmente nomeado pre
f eito (MOREL, 1946, págs. 73, 78; Reis VIDAL, 1936, pág. 44; DINIS, 1935, 
págs. 4, 67, 118-120; LOURBNc;o FILHO, s. d., págs. 86-87; MoN~NEGRo, 
1959, págs. 31-33; lrineu PINHEIRO, 1950, págs. 175-176, 189; J. ALVES, 
1948, pág. 95). 

<24 > O pacto fora concluído "para que os movimentos armados, que 
sempre tinham por finalidade a deposi!;ao de um prefeito, fossem relegados 
ao esquecimento e pudesse a paz trazer o progresso e o sossego ao seio da 
família caririense'' (Re is VIDAL, 1936, pág. 44). 

<25> Reis VIDAL, 1936, págs. 47-48; R. TEÓFILO, 1914, págs. 80, 261. 
_< 26> M. DINIS, 1935, pág. 67; LOUREN~ FILHO, s. d., págs. 110-111; 

Xav1er de ÜLIVEIRA, 1932, pág. 29; Joaquim ALVEs, 1929, pág. 242. 
<21> E. MOREL, 1946, pág. 67; LoUREN~ FILHO, s.d., págs. 112, 152-

161; SIMOENS, 1927, pág. 119; MONTENEGRO, 19S9, págs. 53-54; R. TEÓFn.o, 
1922, narra toda a revolu~ao. 
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tal política, os romeiros do Padre Cícero decidiam das pugnás eleito
rais. <28> Vinham de longe, levando em viagem días e dias, para votar 
com o Padrinho na cidade <leste - "desde os extremos do Piauí com 
Maranháo até os confins de Alagoas com Sergipe", - e J formavam 
"a maior for9a eleitoral do Estado, a revelia da qual nadá se poderá 
fazer, decidir ou construir ... " <29> Chef es eminentes solicitavam apoio 
para as mais diversas candidaturas, o poder do Padrinqo eclipsava 
totalmente o dos coronéis locais. ( 30) ( 

Os sucessos políticos nao modificaram, porén1, ne1n sua vida, 
nem suas preocupa9óes. Continuou aben9oando seus romeiros, cujo 
número crescera de tal modo que se tornara de todo impossível o 
contacto direto com cada um. Limitava-se, pois, a assomar a janela 
de sua casa e a aben9oá-los duas vezes por dia, as sete e as dezenove 
horas, fazendo rápida prele9ao. (31) Recebidos pessoalmente, apenas 
alguns eleitos. 

Com a morte de Floro Bartolomeu, em 1926, e o envelhecimento 
do Patriarca, as atividades políticas, muito embora nao acabasse1n de 
todo, restringiram-se a busca de seu apoio e prestígio, como nos pri
meiros tempos de sua influencia. Idoso e algo alquebrado, quase cego 
"em torno de sua rede de doente viam-se cenas vergonhosas entre seus 
familiares, lutando pelo dinheiro que os romeiros lhe traziam, arran
cando cédulas uns das máos dos outros". (32 ) Extinguiu-se finalmente 
na madrugada de 20 de julho de 1934. Terminara a carreira extraor
dinária do Padrinho dos desvalidos, do maior coronel político que já 
teve o interior do Brasil, da maior fortuna do sertao do Ceará, (34) 

e, mais do que tudo, do messias que em Juazeiro instalara urna Cidade 
Santa, onde já se vivia como no céu. 

• 
A cidade apresentava urna parte de habitantes permanentes e u1na 

parte móvel, esta composta de romeiros que em vaivém constante 
vinham pagar suas promessas, pedir conselhos, queixar-se de persegui-
9óes e de injusti9as, ou simplesmente ouvir o Padrinho pregar "a 
palavra da salva9áo'' e pedir-lhe a ben9áo. ( 35) Ambos os grupos eram 

(28) E. MoREL, 1946, pág. 101. 
( 29) LoUREN90 FILHO, s.d., pág. 213 e nota a mesma página. 
(30) E. MOREL, 1946, pág. 112; Joaquim ALVBS, 1929, págs. 238-239. 
(81) E. MOREL, 1946, págs. 62-63. 
( 8 2) M. DINIS, 1935, pág. 97; MONTENEGRO, 1959, pág. 46. 
( 33) Floro BARTOLOMEU, 1923, págs. 32-33; BARRoso, MS, pág. 21; 

R. TEÓFILO, 1914, págs. 78-80; Drn1s, 1935, págs. 93-96. 
(34) M. DINIS, 1935, págs. 9, 24; Zenon F. MoNTEmo, 1926, pág. 120; 

Joaquim ALVES, 1948, pág. 94. 
(85) "Todos os artesaos de Juazeiro sao romeiros ou filbos de romei~ 

ros," escreve M. Dnns (1935, pág. 23). Os que chegavam e iam consultar 
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integrados por simples lavradores e vaqueiros, por agricultores e comer
ciantes abastados, por cangaceiros; se, depois de algum tempo, vamos 
encontrar na cidade urna quantidade cada vez maior de comerciantes, 
industriais, artesaos, tratava-se, em maioria, de antigos lavradores que 
tinham mudado de oficio a conselho do Padrinho, que assim equi
pava a sua zona com todo o necessário para se bastar a si mesma. 
Além desta gente laboriosa, mendigos, cegos, aleijados, vadios, beatos, 
cxploravam a caridade pública ou aceitavam empreitadas sinistras. (37 ) 

Manuel D1N1s caracteriza os romeiros como pertencendo "a todas 
as classes sociais, menos padres, médicos, hacharéis e outros diplo
mados, que só vem a negócio ou por curiosidade, para conhecer o 
Padre Velho e Juazeiro". (38 ) Coronéis e membros de famílias abasta
das acorriam, mas em muito menor número. Assim, é determinada 
parcela da popula9ao nordestina, caracterizada como a de menos pos
ses e menor instru~ao, que se ve atingida pela prega~ao do Padrinho; 
a popula9áo mais rica e mais instruída sofre muito menos sua influ
encia. <39) 

Esta elite rica e instruída que lbe foge era, no entanto, diminuta, 
dadas as condi9óes da época, em que os grandes coronéis locais eram 
de muito poucas luzes. Por outro lado, aqueles que seguiam o Padri
nho nao eram gente totalmente destituída de bens; nao somente lhe 
entregavam donativos, como, em geral, tinham posses suficientes para 
adquirir, na cidade ou na redondeza, outras propriedades. Muitos deles 
tinham economizado arduamente para trazer urna oferenda e eram 
recompensados recebendo um trato de terra para cultivarem. <40> 

Muitos foram encaminhados pelo Padre Cícero "para os campos 
inexplorados do Cariri, particularmente para a serra do Araripe e 
de Sao Pedro", com a recomenda9ao de que "aforassem, arrendassem 
e comprassem aquelas terras e ali vivessem sob sua prote~ao espiri-

o Padrinho sobre que atividade desenvolver, em que se ocupar, recebiam 
conselho de se dedicarem a determinado oficio, ou de mandarem ens1nar 
oficios a seus filhos, de acordo com as necessidades da cidade (DINIS, 
1935, pág. 84). 

(37) Joaquim ALvEs, 1929, pág. 245. 
(SS) DINIS, 1935, pág. 25; J. ALVES, 1948, págs. 89, 94-99. 
( 39) LOUREN\:O FILHO, s.d., pág. 37. Ulisses Lins de ALBUQUERQUE 

(1 957 pág. 74), o Padre ARAÚJo (1956, pág. 5), SIMOENS da Silva (1924 
pág. 47) e A. MONTENEGRO ( 1959, pág. 39) contam de fazendeiros abas
tados que se manifestavam adeptos do Padre Cícero, mas sua quantidade 
nao é muito grande. No entanto, também achamos exagerada a afirma9ao 
de Zenon Fleury MoNTEmo de que "com exce9ao do Padre Cícero, e mais 
urna dúzia de afilhados letrados, o restante da popula9ao de Juazeiro, perto 
de trinta e cinco mil habitantes, sao mendigos" ( 1926, pág. 121 ) . O que 
havia ali, na verdade, era a popula9ao normal dos sertoes. 

(40) Z. F . MONTEIRO, 1926, págs. 120-121. 
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tual". Data de entao o retalhamento de muitas das grandes proprie
dades, cujas parcelas os recém-chegados iam adquirindo, de tal forma 
que "mais tarde parecia ter sido executado ali um plano de reforma 
agrária, tal era o sistema de ocupa~o coletiva da Chapada". <41> O 
retalhamento das terras circunvizinhas em pequenas propriedades cons
tituía também um grande fator de anima~áo comercial, pois toda 
aquela gente vinha a fe ira trazer seus produtos e efetuar su as compras, 
numa tal efervescencia que os romeiros afirmavam com orgulho ser 
a sua feira a maior do Brasil ... < 4 2) E o Cariri assim transformado 
foi considerado o "celeiro do Estado". <43> 

Na cidade, a prosperidade do comércio e da indústria criou a 
abastan~a de vários, principalmente daqueles que se ocuparam de ouri
vesaria, de imagens religiosas, de fogos de artificio, pois era tradicional 
anunciar a chegada de romeiros com o espocar de rojóes. <44 > Muita 
gente veio dos outros Estados para negociar em feira tao próspera, <4 cs) 

ou simplesmente para despender ali, calmamente, todas as suas eco
nomias antes de regressar as suas plagas, pois, gastando-se em Juazeiro 
tudo quanto se tinha, Deus nao deixaria nunca de dar mais. <46> 

De onde considerar Raimundo ÜIRÁO que Juazeiro era formada 
"de duas cidades superpostas urna a outra: a Cidade Santa, dos romei
ros e das preces, e a Cidade Económica, da indústria e do comér
cio ... "(47) No entanto, a descri~áo que efetuamos mostra que nao se 
pode falar em superposi~áo, mas sim em coincidencia; a cidade do 
comércio e dos neg6cios também fora criada e orientada pelo Padrinho, 
urna vez que ele incitara os antigos agricultores a desenvolver outras 
atividades que dessem independencia económica ao seu burgo e, mais 
tarde, ao seu município, tornando-o também o f ornecedor dos vizinhos 
em mantimentos e artigos fabricados. Conforme a prote~ao dispensada 
ou nao pelo Padrinho, prosperavam comerciantes e artesaos, enrique
cendo mais ou menos depressa conforme gozassem mais ou menos de 
suas boas gra~as. (48) Aquetes que vinham a Juazeiro a negócio, pro-

(41) J. F. de BRITO, 1956, págs. 227-228. 
(42) Xavier de OLIVEIRA, 1920, pág. 116. 
(48) J. F. de BRITO, 1956, págs. 227-228. 
(44) Quanto mais rico o romeiro, maior quantidade de rojóes soltava. 

A cidade vivia vibrando com o espocar contínuo e os fogueteiros enrique
ciam rapidamente (LoUREN~ Fn..HO, s. d., pág. 66; MoNTBNBGllO, 1959, 
pág. 39) . 

(45) Mercadores ambulantes do Piauí, Pernambuco, Paraíba, além de 
romeiros de Alagoas, Babia e Sergipe, freqüentavam as feiras de Juazeiro 
(R. GlllAo, 1945, pág. 307; MONTENEGRO, 1959, pág. 40). 

(46) A. MONTENEGRO, 1959, pág. 40. 
(47) R. GIRA.o, 1945, pág. 307; ver também A. MONTENEGRO, 19S9, 

pág. 40. 
(48) .SSte fato era tanto do domínio público que os cantad'!res .º 

glosavam. Veja-se, por exemplo, o romance popular contando a h1st6ria 
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curavam-no também, fóssem ou nao devotos seus: era imprescindível 
para poderem negociar. <49> E nem mesmo se podia incriminar o 
Padrinho de prepotencia; segundo urna testemunha, quem quisesse 
prosperar em Juazeiro, "necessita aplebear-se e render ao Padre Cícero 
as mesmas homenagens, proceder a identico beija-máo, nao tanto pelo 
padre que ainda lhe resta alguma razao, mas pelo povo, pelo qual o 
descrente poderá ser enxovalhado". c50) lsto é, o povo o exigia, mais 
do que ele. 

Eram também sempre famílias que procuravam o abrigo de Jua
zeiro, para viver a sombra do Patriarca. Urna de suas preocupa~óes 
era a organiza9ao e a uniao das famílias; por isso era procurado por 
casais desunidos que ainda tentavam urna acomoda9ao; por pais que 
querian1 casar bem as filhas; e visava (pelo menos nos primeiros tem· 
pos) afastar de Juazeiro as meretrizes, a menos que se dispusessem a 
abandonar seu oficio, para o que se propunha auxiliá-las. Também 
tomava a seu cargo famílias pobres, muitas das quais sustentava en
quanto o chef e· nao conseguía ganhar o suficiente. (51) 

Os indivíduos se distribuíam na estrutura social da cidade segundo 
do is modos principais de avalia~ao: o das boas gra~as do Padrinho 
e o corrente na zona, cujos critérios para outorgar a alguém seu status 
eram ora a família, ora o prestígio, ora o dinheiro. Em Juazeiro, per
sistía a hierarquia comum do sertao, isto é, um coronel era sempre 
um coronel; no entanto, colocar-se-ia em nível mais elevado ou em 
nível mais baixo conforme tivesse ou nao as simpatias do Padrinho. 
~ste era o ponto mais alto da hierarquia social, tanto do ponto de 
vista religioso, quanto do ponto de vista económico, político e social. 
Assim, se pudéssemos manter a divisao entre Cidade Religiosa e Ci
dade Comercial (e nao podemos, pois ambas estavam totalménte ema
ranhadas), verificaríamos que giravam também em torno do Padre 
Cícero, comandadas por ele, que podía fazer subir ou descer na escala 
social, e até na económica (pelo domínio que exercia também neste 
setor)' aquetes que lhe agradassem ou nao. (52) 

A princípio, exercia ele diretamente o controle e a supervisao no 
povoado, tudo verificando pessoalmente, admoestando face a face os 
culpados e infligindo ele mesmo os castigos, ora dando bolos de pal-

do sertanejo Mororó, cujo reclame é feito pelo Padre Cícero durante os 
sermoes... (A MONTENEGllO, 1959, pág. 42). 

<49) Ver o que narra Ulisses L. de ALBUQUBRQUB (1957, págs. 
7 4-7 5); e o Padre Azarias SoBREIRA ( 19 56, pág. 16). 

(60) Z. F. MONTEIRO, 1926, pág. 32. 
(51) Reis VIDAL, 1936, pág. 75; SIMOENS, 1927, pág. 43. 
(52 ) O melhor exemplo é a rápida ascensao social do Dr. Floro 

Bartolomeu da Costa, médico baiano sem bens de fortuna, que um dia 
chega a Juazeiro e que, gra~as a morte de José Marrocos, seu rival junto 
ao Padrinho, se torna seu bra~o direito e a maior autoridade local, abaixo 
dele. 
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matória "algumas vezes até em homens casados", ora · descendo nas 
costas do culpado o bastao em que se apoiava; e "aquele que recebia 
urnas bastonadas do Mestre ficava mais satisfeito do que se recebesse 
urna bolsa cheia de moedas. Era um dia de festa para tal casti
gado ... "(53) Além de José Marrocos, seu antigo companheiro de 
infancia e de seminário, que na primeira fase de Juazeiro é seu bra90 
direito, um ou outro romeiro, um ou outro beato também recebem 
o privilégio de servir de intermediário entre ele e o povo, cada vez 
mais numeroso. Seu comando sobre a vida privada dos adeptos era 
total; nada faziam sem pedir-lhe licen9a, nao se ausentavam, nao acei
tavam trabalho algum sem consultá-lo; nao se casavam sem ouvir-lhe 
a opiniao. Os próprios divertimentos eram por ele governados; Impe
rava sobre os romeiros que habitavam a cidade e sobre todos que o 
procuravam a pedir-lhe conselhos referentes aos atos mais comezinhos 
da vida e seguindo-lhe fielmente as palavras. <54 > 

Sua finalidade era proteger as popula~oes desvalidas, das quais se 
fizera campeáo, dizia que por inspira~ao divina; gostava de contar 
o · sonho que lhe indicara aquel e caminho. Esta va na vasta sala da 
antiga escola de Juazeiro, sentado a cabeceira de urna grande mesa, 
quando entraram os doze Apóstolos, tendo a frente o Cora~áo de 
.Tesus; eram de grande estatura e se colocaram dos dois lados da mesa. 
O Cora~áo de J esus ficou de pé atrás do Padre e disse: "Eu estou 
muito magoado com as ofensas que os homens me f azem diariamente. 
·vou fazer um esfor~o pela salva~áo de todos, n1as se nao quiserem 
se corrigir, acabarei com o mundo. E quanto a ti ( disse dirigindo-se 
ao Padre), toma conta <lestes". Padre Cícero viu entrarem entao na 
sala vários sertanejos mal vestidos e mal cal9adOs. < 55 > Considera va 
o. Padrinho estar cumprindo fielmente sua n1issao e o título que mais 
lhe agradava era o de Apóstolo do Nordeste. (56 ) 

Fora também destinado a tornar sua cidade e a regiao a que per
tencia o mais próspero centro do sertáo, e, ao mesmo tempo, aquele 
em que a vida era a mais próxima dos modelos sagrados. · Para cum
prir o primeiro objetivo, introduziu na regiao urna nova concep9áo 
agrícola, o da monocultura extensiva, para substituir as magras roci
nhas dos tabaréus; aconselhava os roceiros a fazerem, de preferencia, 
a cultura de um produto, conservando a policultura apenas para o 
sustento. (57) Deu o exemplo, fazendo plantar em suas propriedades 

( 53) M. D1N1s, 1935, págs. 85·87, 99; Xavier de OLIVEIRA, 1920, 
pág. 177. 

( 54) Ver Manuel DINIS sobre as consultas de ingenuidade e tolice 
incríveis (1935, págs. 43·44, 94, 98). Ver ainda MoREL, 1946, pág. 63; 
A. MONTENEGRO, 1959, pág. 55. 

( 55) Lívio SoBRAL, 1941, págs. 176·177; DINIS, 1935, pág. 10; MON· 
TENEGRO, 1959, págs. 22-25. 

( 56) MONTENE.GRO, 1959, pág. 46. 
( 57) BRITO, 1956, págs. 227-228; Irineu PINHEIRO, 1950, pág. 47. 

) 
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extensos mani~obais. E, para corrigir a falta de bra~os que impedia 
esta transforma~áo agrícola, reviveu o trabalho em comum, que 
chamavam de "bandeira" e que as lutas sertanejas faziam cair em 
desuso; (58) dentro em pouco os produtos de Juazeiro eram exportados 
para os municípios vizinhos e para outros Estados, a agricultura de 
subsistencia ia sendo cada vez mais substituída pela agricultura co
n1ercial. <59 > 

Para santificar a vida no seu burgo, o Padrinho expulsava da 
cidade as meretrizes e todos os indivíduos que considerava terem 
pecado contra a moral rústica, ou terem desobedecido as suas ordens. 
O dese jo de transformar Juazeiro numa cidade pura e santa parecía 
colidir com a prote~áo que outorgava aos cangaceiros. A crer alguns 
testemunhos, na primeira fase da cidade vinham estes "a deshoras"' na 
calada da noite e se aconselhavam coro o Padim, que ordinariamente 
"mandava que abandonassem as armas e a vida de crimes ... "(60) Se 
alguns se homiziavam sob sua prote~áo, recusava entregá-los as auto
ridades argumentando que aqueles borneos o tinham procurado espon
taneamente e nao podia traí-los; exigía que abandonassem em Jua
zeiro suas antigas atividades. 

Com o crescer da cidade, em sua segunda fase, tornou-se cada 
vez mais difícil a vigilancia direta do Padrinho; teria sido necessário 
estabelecer um policiamento de fato, mas a estrutura social, girando 
em torno dele e de suas interpreta9oes, impedía urna racionaliza9áo 
f rutíf era. O Padrinho continuava querendo ex ercer o mesmo mando 
que anteriormente, pessoalmente ou através de seus lugar-tenentes, e 
Juazeiro entáo se revelava urna cidade despoliciada: "Matava-se em 
plena vía pública e o criminoso continuava a sua vida normal, como se 
houvesse simplesmente morto um dio". O meretrício e a mendicancia 
que o Padrinho pretendera extirpar, váo também em aumento. <61> 

A esses males, procurara por cobro com a eleva9áo de Juazeiro 
a município, acreditando estabelecer urna ordem legal que organizasse 
internamente seus domínios. No entanto, acostumado a ser a única 

(58) Era o mutiráo. Qualquer pessoa podia dirigir.se ao Padre Cícero 
a fim de pedir que convocasse os romeiros para lhe darem auxílio. Os pró· 
prios vigários recorriam ao Padrinho quando desejavam reformar urna 
capela ou fazer qualquer servi90 e, mais tarde, os dirigentes das Obras 
contra as Secas empregavam o mesmo recurso: pediam ao Padrinho ope· 
rários para construir a9udes. O Padrinho, por sua vez, também utilizou 
este meio para cultivar suas próprias terras (M. DINIS, 1935, pág. 43; A. 
MONTENEGRO, 1959, pág. 43 ). 

(59) BRITO, 1956, págs. 227-228. 
<60> Vangloriava·se de o ter conseguido com rela9ao aos dois primos 

cangaceiros, Luis Padre e Sinho Pereira, que, abandonando as armas, ti
nham recome9ado a vida como fazendeiros no sertáo dé Goiás . (M. DINIS, 
1935, pág. 111; Ulisses L. de ALBUQUERQUE 1957, págs. 321-345). . · 

(61) ÜUEIROS, 1956, págs. 256·257. . 
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autoridade, procurava conservar concentrado em suas máos todo o 
aparelho de governo, exclamando orgulhoso a alguém que o visitava: 
"- Meu amigo, aqui o prefeito, a Camara, o juiz, o delegado, o 
comandante, a polícia, o carcereiro, - sou eu!" <62> E era-o realmente, 
na medida em que estas autoridades, agora existentes, se viam obri
gadas a obedecer-lhe em tudo. 

Mas, nestas duas fases, o que distinguía Juazeiro de todas as outras 
cidades que, por urna razao ou outra, prosperaram no sertao, era 
sua atmosfera religiosa, que fe-la ser chamada Cidade Mística. Na 
autoridade religiosa do Padrinho se baseavam chefia económica, civil, 
política, pois tudo era "um reflexo da confian~a ilimitada que nele 
depositam os sertanejos que o tem como mentor espiritual, semidivin
dade para os crentes que percorrem, a pé, trezentas léguas a fim de 
ve-lo de perto e beijar contritos a fimbria da sotaina". (63) 

Seus sermoes, ouvidos com un~ao, impunham urna série de com
portamentos, todos em geral concordes com a moral rústica e os pre
ceitos correntes da vida sertaneja, mas que viviam como ideal e rara
mente como padroes reais de conduta na existencia quotidiana: "Quem 
estiver amancebado, case! Quem bebeu, nao beba! Quem pregui~ou, 
nao preguice! Quem pecou, nao peque! Quem roubou, nao roube! 
Quem brigou, nao brigue! Quem matou, nao mate porque Deus, que 
tudo pode perdoar, nao perdoa nunca ªº assassino e assim este ficará 
privado da salva~ao".<64> Nada de novo, nada de revolucionário nes
tas normas, apenas a tentativa de dar vigencia aquilo que existia como 
valor na tradi~áo e nao era efetivamente seguido. 

Também do ponto de vista religioso nada inovou. Fomentou um 
revivalismo religioso local, consubstanciado na execu~ao de novenas, 
procissóes, romarias; no desenvolvimento do culto de Nossa Senhora 
das Dores e do Corayáo de Jesus; na constru~ao de igrejas. Nada 
contrariava do catolicismo, só desenvolvia práticas que se inscreviam 
na tradi~áo religiosa popular. Novidade, apenas a institui~áo da 
benyáo, que dava duas vezes por dia da janela de sua casa; ali se 
comprimiam entio os doentes pedindo remédio, os crentes oferecendo 
dádivas, os devotos a espera de ve-lo. :e.1e receitava, recebia . os dons, 
aconselhava, até que, cansado, erguía no ar a destra abenyoando e a 
janela se fechava. <65> A ben~ao era o rito religioso mais importante 
da comunidade; tornava dispensáveis, substituía inteiramente para os 
devotos o ministério sacerdotal, os sacramentos, todo o ritual católico, 
enfim: <66> só a ben~ao do Padrinho é que operava a salva~ao e o 

(62) LoUREN9Q FILHO, s.d., pág. 116. 
(63) Joaquim ALVES, 1929, págs. 234-235. 
(64) E. MoREL, 1946, págs. 62-63; Xavier de OLIVEIRA, 1920, págs. 

100-101. 
(65) LoUREN90 FILHO, s.d., págs. 63-71, 91-92; J. ALVES, 1929, . págs. 

247-248. 
(66) A. MONTENEGRO, 1959, pág. 3i . .. 
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bom católico que nao a obtivesse, estava irremediavelmente condenado 
ao purgatório. 

A atmosfera "sagrada" que procurou criar em Juazeiro perdurou 
da primeira a última fase de sua vida e deu lugar ªº aparecimento de 
várias manifesta~óes religiosas entre o povo. Formavam-se compa
nhias de penitentes que iam cantar o rosário das almas do purgatório 
a meia-noite no cemitério, tao numerosos que as vezes havia mais de 
seiscentos borneos cantando e disciplinando-se aos pés dos cruzeiros 
existentes na Serra do Horto. <67> Apareceram as "cortes celestes", 
compostas de diversos "santos" e "santas" sob a presidencia do Padre 
Eterno; reuniam-se em determinadas noites para se entregar a ritos 
especiais. (68) Finalmente, inúmeros beatos se abrigavam a sombra do 
Patriarca, ten do cada um seu estilo próprio - dé beis mentais, f aná
ticos, espertalhoes, - e vivendo todos de esmolas, tio numerosos que 
formavam verdadeira "classe profissional". <69> Foram tais as extrava
gancias cometidas pelas esdrúxulas companhias, tais os desmandos dos 
beatos, que Floro Bartolomeu, temendo o desprestígio do Padrinho 
perante as autoridades supremas do país, mandou a polícia certo dia 
dar urna batida, dispersando os grupos de penitentes, as cortes celestes, 
os beatos, fazendo-os queimar vestes e a~oites em grandes autos
-de-fé. c70 ) 

Ninguém punha em dúvida a santidade de Meu Padrinho; traba
lhavam para ele os adeptos gratuitamente, nao querendo mais do que 
a recompensa da ben~ao, sem aceitar nem mesmo o alimento que habi
tualmente é fornecido por quem convoca o mutiráo; justificavam que 
"nao sentiam fome ao trabalharem nas obras do Céu, que eram as 
do Padre". <71> Pois tinham que tudo quanto se fizesse para tao santo 
senhor, santificava também. 

( 67 ) Tais grupos nao foram inventados em Juazeiro; resultavam das 
prega9óes de missionários nas Santas Missóes e eram muito ·antigos na 
regiáo, chamando-se Irmandade da Cruz, ou Ordem dos Penitentes. No 
Juazeiro desenvolveram-se muito a partir de 1890 (M. Dm1s, 1935, 
pág. 34 ). 

<68> M. DINIS, 1935, págs. 102-103; A. MONTENEGRO, 1959, págs. 42-43. 
< 69 > S1MoENs, 1927, págs. 50, 56-57; MoaBL, 1946, págs. 108-11 O; 

Floro BARTOLOMEU, 1923, págs. 97-99, 116-120; M. DINIS, 1935, págs. 39, 
144-145; Xavier de ÜLIVEIRA, 1920, págs. 39-76; l..oUREN90 FILHo s.d., págs. 
69-71, 135-144; A. MONTENEGRO, 1959, págs. 14-15. 

, ( 70 ) M. DINIS, 1935, págs. 102-103, 150-151; A. MONTENEGRO, 1959, 
pags: ~0-43; Floro BARTOLOMEU, l923, págs. 98-99. - As sombras da noite 
prop1c1avam encontros amorosos, de onde resultou o nascimento de peni
tentezinhos e santinhos ... (Xavier de ÜLIVEIRA, 1920, págs. 63-64; LoUllENCo 
Fn.~o, s.d., págs. 139-140, 257). · -

(71) M. DINIS, Í935, pág. 43. 
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Os protestos dele, desmentindo as asser9óes sobre sua santidade 
nao produziam efeito, <72> pois seus dons extraordinários eram incon~ 
testáveis: vidente, sabia de antemao se ia ha ver " inverno" ou nao· 
adivinhava o que pediam os romeiros, lendo-lhes os pensamentos mai~ 
secretos; curava toda a sorte de males e de enfermidades, e Juazeiro 
parecia um enorme hospital, com a quantidade de doentes em busca 
de alívio; <73 > finalmente, as persegui96es que sofreu d~vam-lhe a 
palma do martírio: 

O Padre Cícero Romao 
Tem de ser preso e arrastado 
Para que assim nos livre 
Do nosso grande pecado (74) 

ldentificavam-no ora com Jesus Cristo, ora com o Espírito Santo, 
ora com o Padre Eterno; seu nome passou a figurar nas ora9óes, ao 
lado de Nossa Senhora. E os mortos se apresentavam primeiro a 
Meu Padrinho para depois irem para junto de Nosso Senhor. (75) 

Divindade, "nao tinha nascido, nao comia, nem morreria" e também 
envelhecia e remo9ava segundo a sua vontade". (76) Afir~avam que 
"nao queriam salva9ao senao <leste Deus." <77) E, comumente, só fala
vam com o Patriarca "depois de se terem ajoelhado diante dele bei-
jando-lhe sófregamente as maos ou a batina". (78) ' 

. A. sua . i~ent~fica9ao ~o~ o Espírito Santo e com Deus, correspon
d1a a 1denttf1ca9ao de Juazerro com Jerusalém. Na serra que chama
ram de Horto, de onde se goza belíssimo panorama, diziam ter sido 
morto o Redentor e crucificado entre dois ladróes. A um quilómetro 
de distancia, enormes penedos formavam o Santo Sepulcro, onde o 
Padrinho fizera construir a capelinha do mesmo nome. Pelo caminho 
da serra divisavam-se claramente as marcas dos joelhos de J esus 
quando, carregando a cruz, subia o Calvário ... (79) 

O pr6prio Padre Cícero contribuía para a identificai;ao com suas 
palavras sibilinas. Fora para Juazeiro porque a Virgem Ma;ia Ihe apa-

<72> Quando um adepto lhe afirmava: "Meu Padim sabe tudo meu 
Padim é Deus!" replicava "- Deixem de tolices! Deus está no céu; e~ nao 
sou Deus" (M. DINIS, 1935, pág. 27). 

<78> MoREL, 1946, pág. 61; M. Dnus, 1935, págs. 3, 9, 96, 98; 
LOUREN<;o FILHO, s.d., págs. 91-92. 

(74) G. BARROSO, MS, pág. 4. 

((~~)) JA. M?NTENEGRO, 1959, pág. 39; LOUREN~O FILHO, S. d., pág. 67. 
oaqmm AL VES, 1929, pág. 247. 

(77) M. DINIS, 1935, pág. 172. 
(78 ) M. DINIS, ·1935, pág.· 26; A. MONTENEGRO 1959 pa'g 45 
( 79) F ·¡· . ' ' . . . am1.1anzados .com certas litogravuras, que representavam Jeru-

5além,. es ro~eiros acred1tavarn ver na Serra do H~to eJEatamente o que 
el;is reproduz1am (M. DINIS,, 1935, págs. 101-102; A .. MONTENEGRO,- 1959, 
pag. 40; G. BARROSO, MS, pags. 14-19). 
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recera e assim ordenara, "a fim de ver derramar de novo o sangue 
de seu Filho", o que acontecera com os milagres da hóstia consa
grada. (80) Nas profecias, afirmava que "sobre o Horto, Jesus Cristo 
se colocará no Dia do Juízo, para julgar os vivos e os mortos, porque 
<' vale do Cariri é o mesmo Vale de Jozafá". Doutra feita, disse que 
"no futuro templo do Horto se reunirao e terao sua sede principal de 
toda a Terra as duas Igrejas, is to é, a de Moisés e a de J esus Cristo, 
as quais formarao urna só lgreja". Finalmente, seria de Juazeiro que 
sairia "todo poder e dire~ao do mundo no futuro", assim como "da 
malsinada Galiléia saiu o Salvador". (81) 

E ainda: " ... Juazeiro é urna cidade da Mae de Deus, e eta foi 
quem me colocou aqui, e nem o Satanás, nem os homens do Satanás 
tem poder para me tirar desta cidade, a qual s6 deixarei quando com
pletar a salva~ao de voces todos". <82> Por isso, "Juazeiro iria tomar 
o nome de Nova Jerusalém". (83) 

Também a revolta de 1914 foi identificada coro urna Guerra 
Santa. Fora vaticinada por profetas muito anteriores ao Padre Cícero; 
pouco tempo antes de ter sido desencadeada, Nossa Senhora aparecera 
ao Padrinho afirmando que as balas dos soldados nao fariam mal 
algum aos romeiros, e que os mortos ressuscitariam tres dias mais 
tarde em Juazeiro mesmo ou na igreja do Hórto. (84) Era santa a 
guerra, porque defendia o Padrinho amea~ado pelas fori;as do mal, 
isto é, republicanas. <85> E sua vitória final coincidirá com o restabe
lecimento da monarquia, que era o governo de Deus. (86) 

Tamanha fé que o passar do tempo nao destruía, a morte do 
P_adrinho também nao aniquilou: nao morreu, "viajou", deixando Ór
faos os seus romeiros, mas vai voltar. Sua morte foi religiosamente 
~ustificada: os pecados do mundo tinham de ser lavados em sangue 
inocente, Padre Cícero morreu para que tais pecados fossem perdoados 
mas ressuscitará um dia em pleno Juazeiro, (87) e as orai;óes contl~ 

(80) A. MONTENEGRO, 1959, pág. 46; LoUREN~O FILHO, s.d., pág. 85. 
( 81) M. DINIS, 1935, pág. 177; A. MONTENEGRO, 1959, págs. 30, 37. 
(82) M. DINIS, 1935, pág. 34; A. MONTENEGRO, 1959, pág. 31. Pare-

ce que acreditava no advento de urna nova reden~ao, de que ele seria o 
precursor, Juazeiro o cenário, e na qual Jesus Cristo verteria novamente 
~eu precioso sangue; tal cren~a lhe teria sido incutida por José Marrocos, 
1nte~essado na proje~ao do Padre Cícero e de J uazeiro, que serviriam de 
apo10 para seu próprio destaque social (Padre ARAúJo, 1956, pág. 21; M. 
DINIS, 1935, pág. 10). 

(83) Padre ARAÚJO, 1956, pág. 42; A. MONTENEGRO, 1959, págs. 27-
28, 48-50; J. ALVEs, 1948, págs. 86-87. 

(84 ) LOUREN~ FILHO, s.d., págs. 172-173; TEÓFILO, 1922, pág. 60. 
(85), LOUREN~O FILHO, s.d., pág. 194; TEÓFILO, 1922, pág. 59; GUEIROS, 

1956, pags. 198-199; A. MONTENEGRO, 1959, págs. 35-36. 
(86) Leonardo MOTA, 1921, págs. 336-340. 

A y <87> A. MONTENEGRO, 1959, pág. 57; J. ALVES, 1948, pág. 100; J. 
.cu.VES, 1929, pág. 247; Waldemar VALENTB, 1963, pág. 107. 
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nuam a invocá-lo: "Lembra-te do nome de Jesus, Maria, José e de 
meu Padrinho Cícero". (88) 

Notícias de seu reaparecimento, profecías de sua próxima che
gada, despertam de tempos em tempos as popula9óes sertanejas e cita
dinas em surtos messianicos de curta ou longa dura9ao. A legenda 
messianizou-o totalmente, transformando-o no Apóstolo do Nordeste 
cujo retorno se dará um día. (89) 

A cidade continua a ser procurada por bandos de romeiros que 
vem do Piauí, da Babia, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e prin
cipalmente de Alagoas, para cu1nprir promessas, para trazer donativos 
para a igreja do Padrinho, para procurar alívio as doen9as, junto ao 
seu túmulo ou a sua estátua, para instalar-se e viver na Cidade Santa. 
A sombra do · Patriarca protege ainda os que nele acreditam, na cidade 
que ele criou e desenvolveu. (90) 

g) A Guerra Santa (1) 

Entre as popula9óes caboclas do interior de Santa Catarina, -
regiáo das fazendas de gado e de agricultura de subsistencia - desen
rolou-se um movimento messianico de alguma envergadura, entre 1910 
e 1914. Segregada do litoral, mostrava-se esta zona fértil no apareci
mento de profetas e messias desde meados do século XIX, mas que 
tiveram apenas pequena repercussáo local, e cujos grupos, - quando 
houve - nao foram de muita dura9áo. <2> Eram chamados "monges", 
embora nao pertencessem a nenhuma congrega9ao religiosa; leigos, 
tinham resolvido dedicar sua vida a religiao. 

(88) ÜUEIROS, 1956, pág. 257. 
< 89 > Houve várias reencarna9óes do Padre Cícero em J uazeiro e sobre

tudo fora dele. Em 1959, dizia-se que "apareceria Nosso Senhor acompa
nhado do Padre Cícero" e muita gente se deslocou para J uazeiro, para 
presenciar o milagre (A. MONTENEGRO, 1959, pág. 69). 

(90) Os candidatos políticos usam de seu nome na propaganda. Os 
comerciantes e industriais continuam a explorar negócios de imagens, de 
bentinhos, de rosários, etc., que lhes dá excelentes rendimentos ( GuEraos, 
1956, pág. 198). Os próprios padres lhe invocam o nome para conseguir 
maiores favores da multidáo de fiéis (A. MONTENEGRO, 1959, pág. 69). 

(1) Resumiremos nesta parte nossa monografía "La Guerre Sainte au 
Brésil: le mouvement messianique du Contestado'', em sua parte descritiva. 

(2) Dois eram os tipos desses monges: os que admitiam e mesmo 
fomentavam ajuntamentos em torno de si, e os que nao o permitiam. Pode
mos citar: o movimento de um líder denominado Bispo; os dois "monges" 
do Chapecó; a reencarna9áo de Sao Miguel, - todos eles promovendo a 
forma9áo de grupos religiosos. Dentre os que náo permitiam ajuntamen
tos, destaquemos o eremita da gruta de Santa Catarina, o eremita de 
Pouso Redondo (Pereira de QuEIROZ, a), 1957, págs. 103-104). 
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Destacou-se entre eles o Monge Joao Maria pela persistencia de 
sua prega9ao, pelo sucesso que obteve, pela grande área que sua fama 
cobriu e na qual até boje é reverenciado como um santo. Mais de 
um personagem se ocultou sob esta denomina9áo, o que torna a his
tória um pouco confusa; é provável que dois e mesmo tres profetas 
diferentes tenham tomado o mesmo nome para aproveitar a celebri
dade que já o rodeava. <3 > De um deles, Joao Maria Agostini, ternos 
a indica9ao precisa do início das atividades: num dos livros de inscri-
9ao de estrangeiros, em Sorocaba, está registrado sob esse nome um 
italiano que ali chegou em 24 de dezembro de 1844, declarando ser 
de profissao eremita solitário, vindo ao país em exercício de seu minis
tério. Habitou durante muito tempo as matas do Ipanen1a, em torno 
da Fábrica de Ferro, de onde lhe veio o apelido de Monge do Ipa
nen1a. Mas, embora tendo por menagem este local, nao pennanecia 
ali contlnuan1ente; peregrinava para o sul, erguendo cruzeiros e cape
las, pregando, curando, organizando procissóes, sendo sua presen9a 
assinalada até en1 Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1849. Viveu 
também muito ten1po na gruta da Lapa, próxima da cidade do mesmo 
nome, onde sua memória até boje é venerada, segundo atestam os 
ex-votos cada vez mais numerosos que ali se empilham; tornou mila
grosa a água que vertia da gruta e ainda agora vao ali os devotos 
encher garrafas para a cura de todos os males. 

O segundo Joao Maria ter-se-ia chamado na realidade Anastás 
Marcaf. Nao se percebe solu9ao de continuidade entre as atividades 
do outro Monge e <leste, que também tinha fases de retiro no meio 
das florestas, de onde saía para percorrer o sertao, entregando-se a 
atividades identicas as de seu antecessor. Também nao queria ser 
seguido; reunía os homens para realizar novenas e ter9os, pregava-lhes 
e despachava-os para ca~a, afirmando que "o homem é bom, os ho
mens sao maus". Vivia de esmolas, como também o primeiro Monge; 
nao comia carne e nao dormía dentro das casas. Falava urna lingua
gem sibilina, simbólica, de compreensao difícil, que enchia de espanto 
e venera9ao os ouvintes: " ... o povo deve f azer penitencia porque os 
castigos de Deus se aproximam ... " " ... dia virá em que o sangue 
correrá abundante ... " " ... Jesus disse a Sao Pedro que o mundo devia 
durar mil anos, mas que em caso algum duraría outros mil ... " E las
timava o destino das crian9as que, quando crescessem, veriam inúme
ras desgra9as e catástrofes. (4) Numerosos desastres anunciariam o 
fim do mundo, que se aproximava: escurecimento do sol que duraria 
tres días, nuvens de gafanhotos corroendo as colheitas, destrui9ao de 
muitos povoados. Ordenava, entáo, penitencias com o fim de evitar 

. < 3 ) Osvaldo R. CABRAL procura com grande acuidade identificar os 
diferentes personagens, em seu livro Joao Maria, 1960. Ver também Padre 
Geraldo PAUWELS, 1933, pág. 187. 

<4 > Pereira de QuEIROZ, a), 1957, pág. 106. 
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estes desastres e muitos mais que estavam iminentes. Os adeptos acredi
tavam nele e relembravam as prédicas cheios de terror: pois nao dis
sera o Monge que um dia iría haver "muito pasto e pouco rastro" -
e a doen9a tinha pouco depois dizimado os rebanhos? 

Os sucessivos Joao Maria conquistaram a inteira confian9a dos 
caboclos; tornaram-se conselheiros, árbitros, juízes em todas as ques
tóes que surgiam. Transportavam sementes das melhores gramíneas 
de um lado para outro, aconselhando a melhoria dos pastos; encora
javam o trabalho da terra; aos que estavam instalados em solo pouco 
fértil, traziam a notícia de zonas melhores e ainda incultas, onde se 
instalariam com mais proveito, e determinavam, assim, a mudan9a de 
sítios e de vilarejos. 

A legenda se desenvolveu em torno deles e transf ormou-os num 
só, ainda em vida do segundo. Seus milagres corriam de boca em 
boca. As árvores sob as quais descansavam passaram a ser veneradas, 
rosários e fitas pendiam de seus galhos. As f ontes em que bebiam 
adquiriam virtudes terapeuticas. As cinzas do fogo em que se aque
ceram também curavam vários males. Onde tinham dormido, os adeptos 
acendiam velas e se reuniam para rezar, a noite. 

Proclamada a República, o Monge tomou posi9ao contra ela: a 
lei do Rei era a única lei verdadeira, a lei republicana era urna per
versáo. Por isso, desencadeada a Revolu9áo de 1893, foi simpatizante. 
~ verdade que nunca pregou abertamente a revolu9ao contra as insti
tui~óes republicanas, mas em seus sermóes afirmava que urna legiáo 
de anjos formava a guarda avan~ada das for~as revolucionárias, e que, 
malgrado as aparencias, a vitória finalmente lhes pertenceria. 

Em 1897, Freí Rogério Nehuaus, franciscano que esta va a testa 
das paróquias de Lajes e de Curitibanos, foi a procura de Joáo Maria 
para tentar demove-lo das atividades religiosas que, como leigo, nao 
podía exercer. Na conversa que tiveram, Joáo Maria afirmou que 
tudo quanto pregava existía nas Sagradas Escrituras; que os padres 
f alseavam a verdadeira religiáo e ensinavam in verdades aos caboclos; 
que o livro santo que possuía era o único verdadeiro e legítimo, que 
a Bíblia dos padres era tao herética quanto a dos protestantes. No dia 
seguinte ao da conversa, assistiu a missa dita por Frei Rogério, seguido 
por todos os adeptos e seu comportamento durante a cerimonia foi 
inteiramente correto e respeitoso. <5 > Mas persistiu em suas atividades. 

Náo se sabe ao certo a data de seu falecimento, que deve ter 
ocorrido entre 1904 e 1908. Os caboclos, porém, nao acreditaram que 
morrera. Muitas vezes afirmara aos adeptos que, urna vez terminada 
a sua missao, se retiraría para o morro encantado chamado Taió, 
segundo a ordem que recebera de Deus; e dali retornaria um dia, ou 
entáo enviaría alguém para de novo pregar e consolar o "seu povo". 
Urna vez desaparecido, seus milagres foram num crescendo. A foto
grafía que tirara em 1898 passou a figurar nos oratórios de todos os 

< 5) Pe re ira de QUEIROZ, a) , 19 57, págs. 108-109. 
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]ares, , entre os santos. Esperava-se-lhe a ressurrei~ao. Protetor dos 
fracos, dos desamparados, consolador dos aflitos, suas iniciais grava
das nas portas sao ainda hoje um símbolo de prote~ao. 

Por volta de 1911, os jornais de Florianópolis noticiaram o apa
recimento de um "irmao" de Joáo Maria e seu enviado, que se fazia 
chamar Monge José Maria. Averiguou-se depois que se chamava 
Miguel Lucena de Boaventura, desertor do 14. 0 Regimento de Cava
laria de Curitiba, que en1 Palmas come~ara a agir como curandeiro 
ou "profeta", tendo entáo sido preso ou por homicídio, ou por aten
tados a moral. Fugira da cadeia e fora aparecer em Curitibanos, 
cxercendo atividades de curandeiro. Várias curas bem sucedidas aumen
taram-lhe o renome, e entao retomou inteiramente as atividades de 
seu predecessor, cujo exemplo seguiu quase por completo. No entanto, 
ao contrário de Joao Maria, o novo Monge conservava em torno de 
si os fiéis, que o seguiam em procissáo de um lado para outro. E 
também aceitava donativos pelos conselhos e receitas, em dinheiro ou 
em espécie, justificando que precisava comprar urna farmácia para 
o "seu povo". Ainda desta vez Freí Rogério Nehuaus se abalou de 
Lajes para ir ao refúgio do Monge, tentar demove-lo das atividades 
que empreendia; sem sucesso. 

Tendo reunido boa quantidade de adeptos, José Maria se instalou 
em Taquara~u, próximo de Curitibanos e, segundo alguns testemunhos, 
preparativos militares se juntaram a cerimonias religiosas. Seus ser
móes tomaram um colorido político; pos-se a atacar a República e 
a afirmar que o governo monárquico seria reinstalado, acabando por 
fazer aclamar Imperador, no seu povoado, um fazendeiro rico, muito 
prestigioso, velho e analfabeto. (6) 

O chef e político de Curitibanos, Coronel Francisco de Albu
querque, nao via com bons olhos o ajuntamento de Taquara~u, em 
zona sob sua jurisdi~áo; tanto mais que o Monge estava inteiramente 
as boas com o adversário político do Coronel Chiquinho, o Coronel 
Henriquinho de Almeida, em cujas terras se instalara e que o pro
tegía. Em telegrama ao Governo do Estado, o Coronel Chiquinho 
denunciou o agrupamento de Taquara9u como subversivo e monár
quico, pedindo garantia e tropas. No entanto, quando estas chegaram, 
o Monge e seus adeptos já se tinham posto ao largo. O bando todo 
partiu em ordem, indo refugiar-se no município de Palmas, onde José 
Maria esperava encontrar prote9áo. No local denominado Irani, José 
Maria prosseguiu nas mesmas atividades anteriores, atraindo os habi
tantes das vizinhan9as, que vieram refor9ar suas fiJeiras. 

O governo do Paraná, porém, se alarmou com a penetra9áo 
daqueJe bando f a9anhudo em seu território, quando ia a cesa urna 
questao de limites com o Estado de Santa Catarina; o acontecimento 
foi interpretado como urna invasáo de catarinenses, tentando tomar 

<6> Pereira de QUEmoz, a), 1957, págs. 17-18. 
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a for9a o território em litígio. Despachou-se entao contra José Maria 
urna fór9a policial sob o comando do coronel J oao Gualberto e, mal
grado a interven9ao de chefes políticos locais, que sabiam nada ter 
que ver aquete ajuntamento com a questao de limites, malgrado o 
pedido do Monge de um certo lapso de tempo para se retirar do 
município, o combate foi travado, no qual morreram os dois chefes: 
o Monge José Maria e o coronel Joao Gualberto ... (7) 

Com a fuga dos remanescentes, que regressaram a seus lares, em 
Santa Catarina ou no próprio Irani, tudo parecía ter-se acalmado. 
Em fins de 1913, porém, nóvo agrupamento se verificou em T aqua
ra~u, onde se instalara anteriormente o Monge. Comandava-o Euzé
bio Ferreira dos Santos, fazendeiro rico e considerado, adepto do 
Monge, e cuja neta Teodora tinha visóes: descia o Monte do céu a 
falar-lhe, e mandou-a que fundasse em Taquara9u urna Cidade Santa, 
urna nova Jerusalém, pois só disso dependía o seu regresso. As famí
lias afluíram novamente, de todos os lados, esperando o retorno do 
Monge, e a organiza9ao do povoado foi identica a que já tinha 
existido. 

Chiquinho de Albuquerque inquietou-se mais ainda. U m fer
mento de revolta contra sua chefia política existía em todo o municí
pio _de. Curitibanos; acusavam-no de agir como um pequeno déspota, 
e previa-se que só por meio de urna luta seria possível derrubá-lo do 
poder. Inimigos do coronel Chiquinho, os adeptos do Monge seriam 
excelentes aliados da oposi9ao. Alertou de novo o governo do Estado 
- do qual era um dos sustentáculos, - e conseguiu que um desta
camento de soldados bem armados fosse enviado contra ·o arraial 
nos últimos dias de dezembro de 1913. ' 

O primeiro ataque contra Taquara9u, realizado a 29 de dezembro 
de 1913, nao foi bem sucedido. Escondidos na floresta os sectários 
n~o perdiam um tiro e derrubavam facilmente os sold~dos, gritando 
vivas ao Senhor José Maria, a Sao Sebastiao e ao Império; a tropa, 
atacada por um inimigo inteiran1ente invisível, fugiu abandonand.o 
armas, muni9óes e víveres. Foram as primeiras muito bem recebidas 
no acampamento, pois os adeptos de José Maria tinham armas poucas 
e velhas. Dois meses depois, novo ataque, utilizando canhóes e metra
lhadoras, semeou o panico entre os jagun9os, que fugiram. 

Criaram, porém, outro reduto, Caraguatá, no meio de um emara
nhado de florestas de difícil acesso. Recrutas continuavam a bater as 
portas do quadro santo; e mesmo os caboclos que nao se juntavam 
aos sectários, auxiliavam-nos por todos os modos como crentes de 
José Maria que também eram. E de novo o mesmo fazendeiro -
M~nuel Alves de~ Assun9ao Rocha, - foi aclamado Imperador. (8) 

Alem de Caraguata, a floresta estava pontilhada de arraiais, pequenos 

(7) Pereira de QuEraoz, a), 1957, págs. 25-26. 
(8) Pereira de QUEIROZ, a,); 1957, págs. 25-26. 
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uns, maiores outros, colocados nos pontos de mais fácil def esa, f or
n1ando urna espécie de círculo em torno da nova Cidade Santa. 

O governo federal, alertado, decidiu enviar verdadeira expedi9ao 
n1ilitar sob o comando do general Mesquita, que se notabilizara em 
1897 contra os fanáticos de Canudos. Tendo tomado o grande reduto 
de Santo Antonio e divulgando-se a notícia de que os sectários tam
bém tinham abandonado Caraguatá, o general Mesquita considerou 
terminada a campanha, retirando-se para o litoral com a tropa. 

Os jagun~os, porém, continuavam arranchados no interior das 
florestas, principalmente na Serra de Santa Maria, excelente ponto 
estratégico. Mas foi só quando surgiu um Manifesto Monarquista, 
pregando a Guerra Santa que devia desencadear-se a 1. 0 de setembro 
de 1914, que as autoridades levaram em considera~ao as queixas dos 
fazendeiros de que a rebeliao nao estava terminada. Renovou-se, com 
Santa Maria, o mesmo que com Caraguatá: enviada urna for~a sob o 
comando do general Setembrino de Carvalho, conseguiu, depois de 
cerco que durou mais de um mes, penetrar no reduto, encontrando-o 
vazio. Por sua vez, o general Setembrino deu como terminada 
sua tarefa. 

Chefes rebeldes continuavam, todavía, emboscados nas florestas 
construindo novos arraiais, a luta amea~ava eternizar-se. As tropas 
federais e estaduais, que ainda se encontravam na regiao, procuraram 
entao cortar todo o acesso dos jagun9os as zonas mais habitadas e 
ricas em mantimentos, procurando vence-los pela forne. Percebendo 
que poucas eram as possibilidades de sucesso, o chef e rebelde Adeo
dato, comandante supremo, fez circular por toda a parte a notícia 
de que o Monge José Maria lhe aparecera e lhe ordenara a dispersao 
dos jagun~os. Aquela nao era a verdadeira Guerra Santa, mas um 
prelúdio a mesma, afirmava; dentro de quatro ou cinco anos recome-
9aria a luta, que entao seria a verdadeira, e por isso precisavam os 
jagun9os esconder as armas e muni9oes necessárias. <9 > Obedeceram
lhe, e os que se entregaram as for9as, iam de maos limpas. 

Também Adeodato foi aprisionado, oito meses depois da tomada 
de Tamanduá, que se dera no dia 17 de dezembro de 1915. Conde
nado a trinta anos de prisáo, tentou evadir-se por duas vezes, sendo 
morto na segunda tentativa. Os outros chefes capturados foram con
denados a dois ou tres anos, enquanto os simples jagun<;os eram 
enviados a viver em lugares longínquos dos Estados de Paraná e 
Santa Catarina. 

<9 > Segundo vários testemunhos, nao foram os soldados, nem mesmo 
as. ?r.den~ ?e Adeodato que puseram fim ao movimento. Fome, doenyas, 
nusena d1zunaram de tal maneira os jagunyos que as ordens de Adeodato 
encontraram ampla aceitayao. Aquetas teriam sido as verdadeiras fóryas 
que levaram os jagunyos a se entregar em massa, como se observou no final 
da luta. 
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Durante muito tempo esperaram os jaguncros pela volta de José 
Maria, e alguns novos "messias" tentaram aproveitar-se desta circuns
tancia para adquirir forera e prestígio na regiao. Em 1954 houve novo 
embriao de movimento, reunindo um grupo de f amílias caboclas em 
Taquaracru a espera de Joao Maria. 

Ainda boje, os habitantes da zona serrana de Santa Catarina 
preferem reunir-se e rezar em torno das cruzes de J oao Maria a ir 
a igreja. (10) Curioso é que aos poucos a figura de José Maria foi 
perdendo o relevo e desaparecendo; resta boje, viva e tenaz, a fé 
em Joao Maria, que retomou inteiramente a primeira plana, e em 
torno do qual giram prof ecias e espera messianica. 

* 

Joao Maria nao permitia agrupamentos em torno de si. O segundo 
Monge, porém, nao apenas os permitía, como fomentava, tendo desde 
o início dado ao grupo determinada organizacrao, que persistiu depois 
de sua morte nos grupos que se refizeram. 

Os motivos de adesao ao movimento eram diversos. A crencra 
no Monge era constantemente reavivada pelas curas milagrosas e os 
antigos doentes permaneciam ao pé dele, movidos por um sentimento 
de gratidao. Outros procuravam beneficios diferentes, inclusive con
selhos, e lhe ficavam presos pelos mesmos lacros. Muitos traziam-lhes 
os filhos para batizar e passavam a compadres. O atrativo das pré
dicas, novenas e procissóes, a fama de que no reduto se levava uma 
vida santa e festiva, contribuía como chamariz junto a um povo que 
levava vida isolada e monótona. Perseguicróes políticas, ambicróes de 
chefia, vingancras pessoais, injusti9as variadas, eram outros motivos 
que levavam adeptos para os "quadros santos". (11) Todavía, embora 
houvesse diversidade de motivos, algo de comum ligava-os: eram todos 

(10) No ano de 1950, Ano Santo, circulou também a notícia de que 
só se salvariam os indivíduos que tivessem sido batizados pelas "santas 
águas", isto é, pelas águas que Joao Maria santificara com a sua presen~a, 
e inúmeras pessoas buscaram este batismo rústico (Pereira de QUEIROZ, a), 
1957, págs. 110-111). 

(11) Havia sectários "puros" e sectários que eram trazidos por outros 
motivos que nao os religiosos. As persegui~óes e desaven~as políticas foram 
muito importantes: Bonifácio Papudo e Paulino Pereira aderiram ao movi
mento quando viram em perigo seu prestígio político nos povoados em 
que viviam. Antonio Tavares formou um reduto para defender os direitos 
de Santa Catarina na questao de limites contra o Paraná. Aleixo Gon~al
ves e outros queixavam-se de espolia~ao de terras ( queixa, aliás, mais ou 
menos geral na zona, desde o com~o da constru~ao da estrada de ferro 
Sao Paulo-Rio Grande). Os Sampaio e a família de Praxedes Gomes 
Damasceno queriam um desfor~o pessoal contra o Coronel Chiquinho de 
Albuquerque, etc. 
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crentes do Monge, lutavam todos numa Guerra Santa, e as ordens dos 
chefes só eram obedecidas porque dadas em nome daquele varao 
sagrado. < 12> 

A adesao se fazia por famílias inteiras, que chegavam com seus 
parentes, amigos, agregados, empregados e ingressavam na seita. (13) 

Desta maneira, os habitantes dos povoados serranos que permaneciam 
em seus lares tinham quase todos eles parentes e amigos nos redu
tos. (14) Entre aqueles que as tropas legalistas passaram a chamar de 
"jaguncros mansos", e os sectários, que eram os "jaguncros brabos" 
nao parecía haver diferencra; modo de vida, comportamentos, valores, 
tudo era identico, com excecrao de um aspecto - os que permaneciam 
em seus lares pareciam nao encontrar na cren9a do Monge motivo 
suficiente para abandonar suas casas. Mas até que ponto isto poderia 
ser afirmado? Antes, durante e depois do movimento, os diferentes 
testemunhos registraram em todos os vilarejos serranos urna simpatía 
muito viva para com os jaguncros e a cren9a na santidade do Monge 
era realmente geral; a quantidade de civis que voluntariamente auxi
liaram as tropas f oi relativamente pequena, em comparacrlio com a 
massa de rebeldes. ( 15) 

Os red u tos maiores f oram Taquara9u, Caraguatá, Santa Maria 
(o mais célebre e o maior deles), Tamanduá. Mas além desses ver
dadeiros centros mais ou menos fortificados, havia grande número 
de menores, espalhados pelo mato, e servindo em geral de def esa ou de 
guarda-avancrada aos outros: Santo Antonio, Pedras Brancas, Corisco, 
Timbozinho, Perdizes Grandes, etc. O próprio reduto de Santa Maria 
nao era urna unidade só; tratava-se de colecrao de vilarejos de meia
dúzia de casas, que se sucediam formando larga curva de tres léguas, 
nos vales das Serras de Santa Maria e Cacrador. De um reduto central 
partiam as ordens, que eram obedecidas por todos; e este núcleo servia 
também de refúgio aos componentes dos pequenos redutos quando se 
viam amea9ados. 

~ difícil avaliar o número exato de jaguncros que participou do 
movimento; cada autor, cada testemunha apresenta algarismos diferen
tes. Nao sabemos boje nem mesmo quantos redutos existiram real-

(12) Pereira de QUEIROZ, a), 1957, pág. 119. 
< 13> Assim teriam aderido Elias de Morais, com todos os seus; Euzé

bio Ferreira dos Santos com mulher, filhos, netos, muitos parentes e ami
gos; Benedito Gralha acompanhado de toda a sua familia e aderentes for
mando mais de cem pessoas. E Aselino Ferreira de Sousa fundou um 
redutinho somente com seus acompanhantes ... Ver Pereira de QUEIROZ, a), 
1957, págs. 120-121. 

(H) Henrique Weber contava nele seu sogro, um irmao, dois tios; 
Antonio Cordeiro Sampaio, rico fazendeiro e comerciante de Curitibanos, 
ci.nco filhos, duas filhas casadas e os respectivos maridos. E assim por 
diante. Ver Pereira de QuEmoz, a), 1957, pág. 121. · - · · 

(l5) Pereira de QUEIROZ, a), 1957, pág. 121. 
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mente em todo o território do Contestado. Os cálculos efetuados ava
liam entre cinco e doze mil participantes. Falamos, unicamente, dos 
que tomaram armas e lutaram pela fé do Monge, pois era impossível 
saber o número de crentes. Do Estado do Paraná, por exemplo, 
aqueles que nao podiam auxiliar diretamente, enviavam víveres e mu
ni9óes, realizavam cerimonias religiosas pela vitória. Em todo o Con
testado, em zonas onde nunca os jagun9os tinham posto pé, havia 
franca simpatia por eles. (16) 

As descri9oes dos tipos que ali viviam sao poucas. Jovens e ve
lhos, rapazes e homens feitos, havia-os claros e morenos, belos e feios. 
Os negros eram pouco numerosos; mas as denomina9óes existentes de 
"jagun90 claro" e de "jagun90 escuro", que eram utilizadas na zona, 
f azem crer que existiría toda a habitual gama de mesti9os de branco, 
índio e negro comum no Brasil inteiro. Havia, também, nos redutos 
alguns alemaes, poloneses e italianos, ou seus descendentes, de onde 
boa quantidade de sobrenomes estrangeiros: Wolland, Schumann, 
Helmich, Galeski, Stefano, Majeski, Vecchi. Argentinos, uruguaios e 
paraguaios também se faziam representar por alguns adeptos nos "qua
dros santos", comumente denominados "castelhanos". Preocupa9óes 
de cor e nacionalidade eram inexistentes no grupo: a partir do mo
mento em que o indivíduo se apresentava como "crente" dos Monges, 
tinha todo o direito de se incorporar a seita. 

Os jagun9os provinbam principalmente da camada de pequenos 
agricultores e viviam de suas magras planta9óes de milho, da cria9ao 
de um gadozinho; formavam a massa dos soldados da fé. Grandes 
fazendeiros e ricos proprietários se misturavam a eles, se bem que em 
menor propor9áo. Mas indistintamente, eram, em sua maioria, analfa
betos. De todos, Manuel Alves de Assun9ao Rocha, aclamado Impe
rador do Império Sul-Brasileiro, era o mais abastado e prestigioso, 
embora também analfabeto. Antigos funcionários de polícia figura
vam entre os adeptos: um antigo promotor, um juiz de paz, um sub
delegado. Dentre os mais cultos a figura que se destacava era a de 
Aleixo Gon9alves, capitáo da Guarda Nacional, antigo inspetor de 
estradas de ferro, grande proprietário, que com seu apelo levantou 
um exército de caboclos. ~stes indivíduos mais importantes conser
vavam, nos "quadros santos'', a mesma posi9ao de prestígio que goza
vam antes da adesáo, isto é, eram os chefes do movimento, pois, a 
partir da morte do Monge José Maria, foi este em geral dirigido por 
conselhos de chefes. No entanto, somente nível social e posse de bens 
económicos rnais importantes os diferenciavam dos outros adeptos; no 
mais - instru9ao e genero de vida, - eram praticamente identicos. 

Duas estruturas sociais se casavam no interior dos redutos: a da 
sociedade global, conservando os antigos chef es políticos e económicos 
suas posi9óes quando ingressavam no movimento, e a religiosa, que 

(16) Pereira de QUEIROZ, a), 1957, pág. 128. 

; 
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fazia atribuir a chefia suprema aos indivíduos que se acreditava dota
dos nesse particular. Assim ascendeu Adeodato, antigo guardador de 
porcos, a chefia suprema. 

Existía nos redutos divisáo sexual nos trabalhos diários e nas ceri
monias religiosas. Os "soldados de José Maria" pouco se ocupavam 
com a agricultura; suas ocupa9oes eram a constru9ao de cabanas, o 
treino das armas, as correrias dos piquetes. Eram as mulheres que, 
além de tratarem da casa e dos filhos, iam para as ro9as plantar algum 
milho e feijao, e tratavam da pequena cria9ao doméstica. O combate 
cabía exclusivamente aos borneos; há notícia de urna ou outra mulher 
1norta en1 combate de armas nas maos, mas nada indica que se tratasse 
de um comportamento geral, antes os testemunhos sao em contrário. 
Apenas as "virgens inspiradoras" cabia certo encargo guerreiro: avan-
9ar a frente do grupo de combatentes para guiá-los na luta. 

Os "soldados de José Maria" estavam organizados em infantaria 
e cavalaria. No reduto de Santa Maria, por exemplo, havia tres mil 
homens de inf antaria armados de facoes (que chamavam de "espada") 
e de armas diversas; duzentos cavaleiros armados de fuzil; os doze 
Pares de Fran9a e os "tambores". Esta for9a se exibia freqüentemente 
em desfiles que tomavam um aspecto religioso de procissao, com 
muitas bandeiras. 

Os Doze Pares de Fran9a formavam um corpo de elite; eram 
vinte e quatro cavaleiros <17> melhor armados e montavam cavalos 
brancos suntuosamente arreados; levavam consigo nos combates um 
estandarte branco ou de cor, com urna cruz no centro. Destinava-se 
a luta nobre, que era o entrevero; e, nos ataques, avan9avam em pri
meiro lugar, logo em seguida ao Monge ou as Virgens. 

A vida nos quadros santos ·se desenrolava em paz e harmonía. O 
Monge, enquanto vivo, fora chefe inconteste; comandaram em seguida 
as Virgens Inspiradoras, que eram intermediárias entre o espírito do 
Monge e os adeptos. Somente eram seguidas as leis que provinham 
daquele guia celeste e, se por acaso entravam em choque com as leis 
brasileiras, estas eram postas de lado sem hesita9áo. Os pecados e 
crimes sofriam urna nova interpreta9ao: nao acreditar no Monge era 
o pior dos pecados, desobedecer-lhe, constituía a falta mais grave. 
A disciplina era estritamente mantida de acordo com as determina9óes 
do messias e muitos emissários que compareceram aos redutos em 
missao de paz se admiraram da perfeita ordem reinante. Era necessá
rio permissao do chef e para as menores coisas, e o castigo mais 
comum era o a9oite. Tanto era a9oitado aquete que fazia malcria90es 
a sua mae, como aque!e que tomava um banho sem licen9a prévia 
do chef e. Estas puni9óes eram públicas, tinham lugar nos momentos 

<17 > Os jagurn;os compreendiam "Par" no sentido de duas coisas da 
mesma espécie que váo juntas, os Doze Pares de Fran~a tinham for~osa
mente de ser vinte e quatro ... 
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em que toda a popula9ao do reduto se reunia na "forma9ao'', na pra9a 
central do povoado. 

As exigencias eram ainda mais severas para os "soldados de José 
Maria". Quando em servi90 ou em missao, nao podiam falar alto, 
nem rir, nem beber pinga, nem conversar coro mulheres, nem entrar 
em casa alguma; nao podiam perguntar para onde eram enviados 
( só o chef e do piquete o sabia), nem mostrar pressa em voltar para 
o reduto; e os "irmaos" de um mesmo piquete deviam comportar-se 
com o maior respeito uns para com os outros.<18> 

Forma9oes e horas de ter90 eram os momentos do dia em que 
toda a popula9ao do reduto se reunia, e se realizavam duas vezes, 
pela manhá e ao anoitecer. Nas. h~ras, de forma9ao, ~,r~ passada urna 
espécie de revista e o chef e distnbu1a as taref as dianas. As horas 
de ter90 terminavam por um sermao ou pela leitura do livro sagrado, 
que era o romance de Carlos Magno e os Doze Pares de Fran~a. 
Duas vezes por semana havia outra cerimonia importante, as sextas 
e domingos, que terminava por um beija das imagens existentes dentro 
da igreja. <19> 

Ritos de entrada no quadro santo, correspondentes ao batismo e 
que operavam mudan9a de nome do indi.víduo, existiam. E .°.s Doze 
Pares de Fran9a possuíam um rito especial para serem admitidos na 
sua contraria. Havia também ritos de saída ou de expulsao, contra os 
que fugiam dos quadros santos, contra os con~enados a .morte e c.on
tra todo objeto considerado impuro, que devena ser queimado. Ritos 
de casamento ritos mortuários, pontuavam ainda a vida nos redutos. 
Agrupamento' religioso, a vida era, como se ve, dominada pelas ceri
monias religiosas. 

Crises místicas e transes individuais nao eram favorecidos, salvo 
quando se tratava de Virgens Inspiradoras ou de indiv~duos cujo .poder 
religioso tivesse sido amplamente demonstrado. Aquele que, simples 
morta1, enveredasse pelo caminho das visoes e dos extases, era consi
derado como possuído do diabo e punido com a9oites. 

Os casamentos, assaz freqüentes, eram considerados indissolúveis 
e registrados em "arquivos" - grandes cadernos que, recolhidos pelas 
for9as legais nos redutos, mais tarde se perderam. As famílias eram 
respeitadas; o adultério da mulher era punido com a morte; o casa
mento de um compadre com urna comadre, considerado imoral; e as 
prostitutas nao podiam permanecer no meio dos fiéis. Embora a prin
cípio proibida, a poligamia parece mais tarde ter sido permitida aos 
chefes, que transformavam em concubinas as Virgens Inspiradoras. <20> 

(18) Pereira de QUEIROZ, a), 1957, pág. 162. 
C 19 > Pe reir a de Q u EIROZ, a), 19 57, pág. 164. 
(20) Nos últimos tempos, a licen9a parece ter-se estabelecido nos 

acampamentos. Afirmava-se que as mulheres tinham perdido todo pudor 
e se transformado em prostitutas lascivas que passavam o tempo a chora-
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Esta organiza9ao derivava da que fóra imposta por José Maria, 
desde os primeiros dias em que um ajuntamento se formou ao seu 
redor, em Taquara9u. Escolhera em primeiro lugar para seu séquito 
pessoal vinte e quatro homens entre os mais devotados, os mais cora
josos, os mais representativos, que denominou "Doze Pares de Fran9a". 
Em seguida deu forma ao agrupamento religioso, dividindo homens, 
mulheres e crian9as em "comandos de reza", cada qual com seu coman
dante especial. Havia também "comandos de acampamento" para asse
gurar a disciplina interna do arraial. E, finalmente, um ministério 
composto de um ministro da guerra, um ministro da agricultura e um 
ministro das finan9as. <21 > Aclamado Imperador o velho Assun9ao 
Rocha, formou-se também urna nobreza, cujos títulos José Maria dis
tribuiu entre os que lhe pareceram merecedores: duques, marqueses, 
príncipes, princesas. . . Finalmente, no Irani, percebendo a iminencia 
da luta, instituiu novo tipo de chefia, os comandos de forma ou de 
fila, que dirigiam pequenos grupos de combatentes. 

Depois da morte do Monge, separou-se o comando religioso do 
comando profano. O primeiro permaneceu a cargo das Virgens Ins
piradoras que, em contacto com o messias desaparecido, dele recebiam 
as ordens todas. O segundo f oi assumido por um chef e encarregado 
da manuten9ao do reduto, ou de um grupo de chefes que era conside
rado o conselho supremo. Assim, embora indiretamente, era ainda o 
Monge que comandava o reduto após sua morte. 

No fim da luta, com a subida ao poder de Adeodato, acabou o 
período das Virgens e da divisáo entre poder religioso e poder civil. 
Acreditava-se que Adeodato era também inspirado pelo Monge, com 
quem se comunicava constantemente e cujas ordens transmitía aos 
jagun9os. Perdeu assim importancia também o conselho de chefes, 
ou conselho deliberativo,_ e que era formado pelos Doze Pares de 
Fran9a, por alguns ministros e outros figuróes. 

A autoridade de José Maria ti vera por base os milagres e acon
tecimentos extraordinários que os adeptos acreditavam realizasse. Sua 
vida estranha, seu aspecto de peregrino f orneciam um primeiro funda
mento a cren9a, que dotes terapeuticos e milagres confirmaram. Morto 
o Monge, as "Virgens" e os intermediários foram reconhecidos como 
tais porque visoes, milagres, vida ascética eram provas de sua comuni
ca9ao com o sagrado. "- Nós nao o merecemos, mas as meninas 

mingar ora9óes nas capelas, ou entao se entregavam a orgia, com a arma 
na mao, a fim de defender seus prazeres contra quem viesse perturbá-los ... 
Dizia-se também que humanidade, amizade, afei9ao, caridade, tinham dimi
nuído nos "quadros santos", e que até mesmo as maes, fatigadas de carre
gar os filhos nas longas marchas, abandonavam-nos na floresta (Pereira 
de QUEIRoz, a), 1957, pág. 172). No entanto, trata-se de um período final 
de miséria e desespero. Enquanto a vida se manteve estável nos redutos, 
reinaram neles ordem e moralidade. 

(21) Pereira de QUEIROZ, a), 1957, pág. 170. 
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virgens podem receber a gra9a de ver e falar <:_On1. Jos~ ~aria", afi~
mou um dia Euzébio Ferreira dos Santos. Infancia, virg1ndade~ ale1-
jóes eram sinais de elei9ao divina. Por outro lado, tanto as Vrrgens 
qua~to os chefes que chegaram ~ ,s~r cons!d~rados como "sagrados'' 
manifestaram qualidades extraord1nanas: ad1v1nhar o pensamento d.os 
adeptos, conseguir vitórias mi~agrosas sobre o~ soldad~~' .etc. Todav1a, 
a pesar de seu valor sagrado, nao pa~sa~am de 1nterme~1ar1os: as ordens 
nao provinham, nunca, de sua propria vo?~ade, e s1m de um poder 
superior; nao f aziam mais do que transm1tt-las aos outros. 

No entanto embora indivíduos anteriormente desconhecidos con
seguissem alcan~ar os postos mais elevados destas h}erarquias (~o~o 
Adeodato, que fora simples guardador de porcos), nao houve pr~pna
mente urna substitui9ao da antiga hierarquía profana por urna hierar
quía totalmente nova, a partir da autoridade carismática do c~~fe 
supremo, como já vim?s. A hierarquía pr~fª?ª' bas~ada no ~restig10, 
na riqueza, no poder sobre os homens, pers1stla tambem. Aqueles que, 
na vida profana, ocupavam postos de chefia e se transport.avam par.a 
os quadros santos a frente de seus parentes, agregados e amigos, contt
nuavam a gozar de nível privilegiado e eram de preferencia escolhi
dos, pelo chefe supremo, para as chefias e as situa9óes honoríficas. <22> 

O agrupamento de fiéis formava urna contraria, os membros de
viam considerar-se como irmaos e irmas, pois todos os sectários eram 
verdadeiros irmáos na té. Como tais, deviam amar-se uns aos outros 
e nao falar mal do próximo, afugentar os maus pensamentos, conser
var urna atitude de grande respeito durante a torma~iío, fugir das mal
dades e nao furtar; qualquer falta cometida contra estas regras era 
muito grave, pois acarretava distúrbios entre os irmiíos. Dentro desta 
grande contraria de Sao Sebastiao, os Pares de Fran9a formavam urna 
pequena contraria interna especi~l,. a contraria dos Pares ou dos. C~va
leiros de Siío SebastiO.o, com pro1b1\:óes e regras de conduta mais rigo
rosas do que as dos outros. 

A norma básica ideal do "quadro santo" era a igualdade. Os 
componentes dos piquetes, depois do saque, conservavam para si so
mente o necessário; o resto era dividido em partes iguais entre os 
irmaos. Quaodo se tratava da distribui9ao de alimentos, cada chefe 
de família recebia urna quantidade de carne e mantimentos proporcio
nal ao número de membros de seu grupo doméstico. Esta idéia de 
igualdade nao era, porém, baseada na identidade entre os indivíduos; 
tinha um aspecto de "graus" também, se assim podemos dizer. Isto é, 
a igualdade tinha certos limites impostos pela hierarquía e pelos privi-

(22) Assim, Antonio Alves de Assun~áo Rocha, Euzébio Ferreira 
Alves, Elias de Morais, Aleixo Gon~alves, eram fazendeiros de importan
cia que na vida profana, comandavam grande número de agregados. Ade
rindo a~s "quadros santos", passavam a ocupar postos de importancia nos 
red u tos. 
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légios: a melhor parte do saque, dos alimentos, estava reservada para 
as virgens, os chefes, os Pares de Fran9a, como urna honra devida 
ao posto que ocupavam, sendo o restante distribuído entre os adeptos. 

O comércio fora banido do interior do "quatro santo", e a 
morte era a puni\:ao do "irmao" que tentasse vender algo a outro: 
aquilo de que necessitasse tinha de ser dado pelo amor de Deus pelos 
que dispunham de excedentes. Ao horror pelo comércio correspondía 
o desprezo pelo dinheiro. E, na base de ambos, estava a convic9ao de 
que os irmáos nao deviam possuir bens materiais, nem em dinheiro, 
nem em terras, porque ambos destruíam a fraternidade universal pre
gada pelo Monge. (23

> Houve jagun9os que abandonaram, definitiva
mente, tudo o que possuíam, terras, casas, gado, para viver nos quadros 
santos sem preocupa9óes terrestres, os mais dedicados indo até a des
trui9ao dos títulos de propriedade, se os tinham. Outros, porém, em
bora ingressando nesta vida nova, conservavam suas propriedades. 

A igualdade e fraternidade totais tinham o valor de ideais, nao 
de imposi9ao; por isso era possível existir nos quadros santos, ao lado 
dos que tudo abandonavam, os que abandonavam muito pouco. :Mas 
no quadro santo esta riqueza conservada pouco exprimía, urna vez 
que tudo se precisava repartir. Ali estavam aniquiladas, pensavam os 
jagun9os, as fontes de todas as divergencias sociais, urna vez que dei
xavam de possuir bens. 

O ambiente dos redutos era alegre, pontuado de procissóes pom
posas, de casamentos festivos, de largos momentos de ócio. A fama 
da vida que ali se levava exercia sedu9ao especial sobre a juventude, 
que nela encontrava campo para aventuras; e sobre os mais velhos 
que, vivendo dispersos, passavam a conhecer a satisfa9ao dos contactos 
diários com os semelhantes. No entanto, bailes, dan9as, jogos, eram 
formalmente proibidos. Nao importava; outras compensa9óes substi
tuíam estes divertimentos normais no meio caboclo. E os velhos jagun-
9os ainda boje falam com saudade da alegria e da beleza da vida nos 
quadros santos, que era verdadeiramente celeste. 

Nao se sabia de penitencia ou de expia\:áo de pecados. Os casti
gos mencionados nao visavam a reden9ao; constituíam ou puni9ao con
tra a desobediencia as ordens divinas que asseguravam a ordem interna 
do reduto, ou castigo contra os que nao acreditavam na santidade do 
Monge. Pouco se falava em jejum, mas eram seguidos os ordenados 
pela Igreja Católica. 

<2s> O dinheiro do lmpério e moedas coloniais circulavam nos redu
tos, assim como moedas que os jagun~os mesmo cunhavam, marcadas G. S. 
(Guerra Santa). O dinheiro republicano era repudiado, principalmente o 
papel-moeda, que era invariavelmente queimado como maldito; o dinheiro 
metálico era conservado para poder pagar compras feítas fora do reduto. 
Por ocasiao das razzias, os chefes de piquete recebiam ordem de nao 
tocar no dinheiro que encontrassem, trazendo para os acampamentos somen
te mantimentos e gado . . 
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Vivia-se urna existencia fora do ~omum, .qu:, era co~.fundida com 

0 
araíso terrestre. No reduto, ninguem morna, passava para o lado 

dep José Maria, a quem ia comunicar o que estava acontecendo. E, 
num dia muito próximo, voltariam todos r~deando ~ Monge, os estan
dartes brancos flutuando ao vento; para ma1or .alegria, os velhos regres
sariam mo~os; os feios, ?onitos; numa "melhona geral. Lu~~) sagrado, 

0 
reduto garantía tudo isto aos que nele se encontravam. 

A Guerra Santa visava estender as condi~óes de be~-~venturan~a 
a toda a terra, destruindo o mal, simbolizado i:ela Repu311ca. A res
taura~ao da Monarquía era o mesmo que a inaugu~a~ao d<:> !empo 
final em que Deus se tornaria visível. O governo d1v1no existira no 
pass~do, urgia restabelece-lo. 

h) O Beato do Caldeiráo e o "Circo" dos Santos 

A partir do momento em que dois grandes santos autóctones fig~
raram nos oratórios rústicos - Pa?re Cícer?, no Nordeste."e. Joao 

M 
· Sul - polarizaram em torno de s1 a espera messian1ca, e ana, no , , d' t 

as lendas corren tes gravitaram-lhes em redor. Da1 por !ª~ e, .passa-
ram a ser os heróis messianicos, e se reencarnaram em vanas figuras, 
dando lugar ora a embrioes de movimentos, prestes abafados, ora_ a 
movimentos que plenamente desabrocharam. Enqua~to no Su~ n~~ 
ternos notícia de nenhum importante pela sua extensao e dura~ao, 
no Nordeste vários tiveram lugar, dignos de estudos que apenas come-
~am a ser efetuados. . _ , 

Deles 0 primeiro foi 0 do Beato do Caldeirao ou Beato Jose ~ou-
ren~o afilhado do Padre Cícero, em quem, após a morte do Padnnho, 
~e pr~tendeu reconhecer urna reencarna~ao deste, ou pelo menos. um 
~nviado que 0 substituiria. Mal conhecido até agora, ~eterm1nou 
recentemente urna pesquisa, coligindo-se dados que perm1tem urna 
visao melhor de sua organiza~áo e fun~es. <2

> 

(24) Pereira de QUEIROZ, a), 1957, págs. 194-198. . 
(1) Pouco depois de terminada a Guerra Santa, houve ma1s ou 

menos na mesma regiao, um movimento em torno do Monge Jesus d~ N~:; 
ré sobre o qual ternos poucos informes, mas que parece, tambe~, 
interessado grande número de adeptos. Ao que se . sabe, este messias se 
apresentava como um novo em.issário de J oao Mana. Ma~ ?urou pou~~ 
Qutras tentativas também foram prontamente abafadas, a última delas 

1954. Id · N t do Circo 
(2) Tanto o movimento do Beato do Ca e1rao, quan o o 

dos Santos que a ele se prende, estao sendo estuda~os por nosso ~ole:~' 
professor Raimundo DuARTE, da Universidade da Babia, que a respe1toB ez 
urna comunica~ao ao Quarto Colóquio Internacional de Estudos Luso- ra· 
sileiros; um artigo seu sobre o mesmo assunto aparecerá brevemente na 
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Certa família alagoana se instalara em Juazeiro por ser devota 
do Padrinho, tendo um dos filhos arrendado um peda~o de terra no 
sítio Baixa d'Anta, onde plantou sua r~a e alcanc;ou prosperidade. 
Muito religioso, fizera este negro José Louren~o voto de "beato", isto 
é, de se dedicar inteiramente a religiao, e acolhera no local várias 
famílias pobres que o coadjuvavam no trabalho agrícola; também rece
bia órfaos e cada vez mais se firmava sua reputa~ao de homem cari
doso. Fazia parte de urna "corte celeste" que se reunia no Hórto, e 
nela tinha o nome de Sao José. (3) 

O Patriarca mostrava distingui-lo e várias vezes o visitou no sítio, 
entregando-lhe, como sinal de aprec;o, o tratamento de um zebu que 
recebera de presente. A beleza do animal despertou a admira~ao dos 
tabaréus; em breve se espalhou a notícia de que o boi era "divino", 
que aparas de seus chifres e unhas, que sua urina e excrementos rea
lizavam curas maravilhosas. O animal recebeu cuidados extraordiná
rios, vivia engalanado de flores, era alimentado com todo o carinho, 
seu estábulo atraía romarias de devotos que se ajoelhavam diante 
dele. <4 > Em 1926, temerosos de que estes fatos e ainda as ocorren
cias denunciadas nas reunioes das "cortes celestes", trouxessem abor
recimentos ao Juazeiro, o brac;o direito do Padrinho, Dr. Floro Barto
lomeu, mandou violentamente acabar com as reunióes do Horto e 
matar o boi, prendendo o beato e seus asseclas. (5) 

A prisao, no entanto, foi passageira, dado o boro conceito que 
José Lourenc;o gozava junto ao Padre Cícero; este resolveu localizá-lo 
longe de Juazeiro, num lugar retirado da serra do Araripe, onde pos
suía urna fazenda denominada "Caldeirao". Havia razao para que 
f osse enviado para lá: a afluencia sempre crescente de romeiros para 
Juazeiro, estando já distribuídas todas as terras da redondeza, criava 
um problema para o Padrinho, que procurou resolve-lo fundando novo 
centro chamariz na serra do Araripe. A entrega deste núcleo a José 
Lourenc;o indica a confian~a que realmente merecia do Patriarca e o 
exito já obtido no aglomerado de famílias reunidas no sítio Baixa 
d'Anta. (6) Efetivamente, em torno da casa do beato e da engenhoca 
por ele erguida, surgiram logo casas, formando-se um arraial. 

Revista de Antropologia. Baseamo-nos principalmente em seus trabalhos 
para esta descri~ao assim como noutros depoimentos de que tivemos 
notícia. 

(S) MONTENEGRO, 1959, pág. 59; LOUREN<;o FILHO, s.d., págs. 136-
144; Mauro MOTA, 1959, pág. 107. Ainda em Alagoas demonstrara José 
Louren90 pendores místicos, ingressando num grupo de penitentes, que 
andava, altas horas da noite, a rezar e a disciplinar-se junto aos túmulos 
(DUARTE, MS., pág. 3; MONTENEGRO, 1959, pág. 60). 

(4) Raimundo DUARTE, MS, pág. 3; MONTENEGRO, 1959, pág. 59. 
( 5 ) Mauro MOTA, 1958, pág. 107; MONTENEGRO, 1959, pág. 59; Irineu 

Pnnmmo, 1950, págs. 206-207; LoUREN<;o FILHo, s.d., págs. 136-144. 
~6> Tratava-se de medida do Padrinho, "de apurado raciocínio, quan

do VIu um grave problema para Juazeiro, em conseqüencia da afluencia 
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Morto 0 Patriarca, dispersaram-se os beatos que ~ ~ua roda viviam, 
perdido o apoio que antes lhes era outorgado; .º . uruco q~e perma
neceu conhecido foi José Louren~o. Os romerr~s que v1nham. em 
visita ao túmulo do Padre Cícero, davam em seguida urna chegadinha 
ao Caldeirao a fim de conhece-lo e pedir-lhe conselhos; <7> alguns 
decidiam ali se instalar definitivamente. E assim se estr~t~rou "um~ 
comunidade que tinha suas bases assentadas tanto nas. atividades relf • 
giosas ditadas por José Louren~o, como nas essenc1almente econo
micas; <8> no Caldeirao, pretendia ele "reencarnar o céu . .. "<9 > 

A compmi~ao interna do grupo f oi assim retratada por urna teste
munha: "A popula~ao do Caldeiráo constituía urna espécie de traba
lhadores rudes, fanáticos do Padre Cícero, guiados por José Louren~o. 
Todos trabalbavam inclusive o beato. O produto da Iavoura era depo
sitado em armazé~s e distribuído de acordo com as necessidades de 
cada um. Ha vi a em Caldeirao cerca de cinco mil almas. J amais 
houve crime no povoado. Autores de defloramento eram presos e 
encaminhados para Juazeiro, cujas autoridades resolviam os c_asos. (1?) 

o beato tinha ascendencia moral absoluta sobre o povo. Nao hav1a 
armas entre os fanáticos, nem mesmo faca de ponta. <11> Nao fu~c~o
navam cortes celestes, nem ordem de penitentes. Havia novenarios 
com canticos, benditos e ora~óes. <12> 

O grupo era considerado urna irmandade, sub~ividindo-se . em 
diversos subgrupos orientados por ~befes que, num .sistema de a1uda 
mútua, procuravam valorizar urna area de tamanho importante, aban-

sempre crescente de romeiros aquela cidade. Daí ~ entreg~ d~, Caldeirao 
ao beato e o escoamento dos retirantes para o nov~ arraial... (MoNTB-
NEORO, 1959, pág. 60; ver também Mauro M~TA, 1959, pág. 1?.7). . 

(7) As práticas de José Louren~o eram, tao afama?as que c~eganam 
ao cúmulo de, ainda em vida do Padre Cicero, desviar <> cam!nho das 
romarias de Juazeiro para o Caldeirao" (Mauro MOTA, 1958, pag. 107). 
Tenha ou nao havido esse desvío, o certo é que foi depois da morte do 
Padrinho que o Caldeirao come~u a despertar a aten~áo geral. 

( 8 ) R. DUARTE, MS, pág. 4. 
(9) Mauro MoTA, 1958, pág. 105. 
(10) Mauro MOTA ao contrário, atribui a José Louren~o, apesar de 

seus setenta anos, viv¿s apetites sexuais; vivia rodeado de verdadeiro 
harém; "os país consíderavam privilégio a doafiío das . filhas na puberdade 
e o revezamento delas no refúgio aparelhado exclusivamente para rece
be-las" (Mauro MOTA, 1958, págs. 109-110). Estas práticas sao por o. 
GUEIR.OS atribuídas a Severino (GUEIR.OS, 1958, págs. 182-183). 

(11) O GUEIR.OS afirma tratar-se de "um núcleo de gente duvidosa" 
que andava ·quase sempre "com urna arma qualquer ocult~ por baixo da 
camisa", mas seu depoimento nao é muito digno de conf1an~a, urna vez 
que quer justificar-se da destrui~ao e matan~a que efetuou (Gusmos, 1958. 
págs. 182-183). 

(12) A. MoNTBNEGRO, 1959, pág. 60. 
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donada como estéril. (I3) Gra~as ao trabalho em comum, o local foi 
transformado: "as dificuldades de água- foram sanadas gra9a~ a um 
sistema próprio de barragens, po9os e cisternas que permitiam a reser
va do líquido; o solo dantes considerado imprestável, foi adubado" e 
as planta~óes vicejaram. A cria9ao de gado contribuiu para melhorar, 
a inda mais, a vida coletiva. E, fabricando eles mesmos seus instru
mentos de trabalho, tecendo as mulheres en1 seus teares rústicos o pano 
de que se vestiam, livravam-se da necessidade de recorrer as feiras 
para aquisi9ao de artefatos, vivendo em total auto-suficiencia. (14 ) 

O ingresso na comunidade importava na entrega "de todos os 
bens, as vacas, as cabras, as galinhas, até mesmo pequenos objetos de 
uso pessoal", pois "nada era de ninguém" e "tu do era de todos". O 
dinheiro nao tinha circula9ao internamente na colonia, e aquele que 
era trazido pelos novos adeptos, "invertia-se logo em utilidades desti
nadas ao patrimonio comum". (15) José Louren90 distribuía eqüita
tivamente os bens de consumo e os artefatos de que cada um precisas
se, dividindo também as tarefas diárias entre os adeptos. O trabalho 
era coletivo do tipo "adjunto" ou mutirao. E José Louren~o nao se 
contentava em utilizá-Io em beneficio de sua própria comunidade, mas 
emprestava o bra90 de seus romeiros aos sitiantes amigos e vizinhos, 
sem aceitar retribui9ao. ~stes, porém, na época da colheita, manda
vam-lhe urna parte em agradecimento. 

Além do chefe civil, era o Beato o chefe religioso, e esta qualida
de é que lbe ·permitía exercer outras lideran9as. Seus adeptos trata
vam-no com todas as mostras de venera9ao, ajoelhava1n-se a seus pés 
para pedir-lhe a ben9ao. Preenchia as fun9óes de padre e, paramenta
do com vestes especiais que conseguira obter, oficiava e dirigia várias 
práticas, entre as quais as procissóes ocupavam lugar importante. Nos 
dias santificados, como por exemplo na Semana Santa, a procissao 
saía de Caldeirao e percorria os arredores, José Louren90 marchando 
a frente carregando urna cruz. Era também paramentado que com
parecía aos mutiróes, dando ao trabalho em comum um caráter essen
cialmente santificado. (16) Pois, nesta comunidade, ao lado das ora-
9óes, o trabalho também constituía um dos meios de se conseguir a 
salva9ao das almas e de realizar, oeste mundo, o céu. Segundo José 

<13) A descri~áo de Mauro MOTA, é contrária; tratava-se de "um ter
reno fértil de altitude, naturalmente defendido contra os efeitos das estia
gens e onde as numerosas fontes da chapada eliminavam o problema da 
falta d'água" (Mauro MOTA, 1958, págs. 108). Todavía, concorda em que . 
os trabalhos de a~udagem al i existentes foram feitos pelo Beato. De qual
quer modo, foi urna regiáo inaproveitada que ele valorizou económicamente. 

<14> DuARTE, MS, págs. 4-5. A comunidade vestía-se inteiramente 
de preto, em sinal de luto pela morte do Padre Cícero. -

<15> Mauro MOTA, 1958, pág. 108. 
{l6) DUARTE, MS, pág. 4; A. MONTENEGRO, 1959, pág. 6!. 
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Louren90, "a diminui9ao dos pecados era diretamente proporcional a 
quantidade de trabalho realizado". (17) 

José Louren90 tinha dois homens de confian9a, brancos, chama
dos Severino Tavares e Isaías. Ambos saíam a fazer proselitismo pela 
redondeza e as vezes até bem longe. (18) Severino, o que mais se 
distinguía, era homem de trato e de boa família; (l9) fora caixeiro de 
urna loja e sabia ler, sendo seus prediletos o Livro de Sao Cipriano e 
a História de Carlos Magno. <20> Viúvo, pai de duas filhas, iniciara a 
vida de peregrina9óes após a morte da esposa; <21> parece que antes 
mesmo de chegar ao Caldeirao, já andava de um lado para outro fazen
do penitencia e angariando adeptos pelos sertóes de Alagoas, Babia, 
Pernambuco. (22) 

Entre os anos de 1933 e 1935, tendo partido do Caldeirao, per
correu os municípios de Juazeiro, Remanso, Casa Nova e Sento Sé, na 
regiao do médio Sao Francisco, Estado da Babia. Seguía caminhos 
de tropas, indo de fazenda em f azenda, de povoado em povoado. 
Quando parava, "os caboclos de diversos pontos mais distantes afluíam 
ao local para ouvir os seus conselhos" e rezarem oficios, ladainhas, 
novenas, cantarero benditos. Quando partía, alguns o acompanhavam 
até certo ponto, mas nao admitia aglomera9i)es de fiéis a sua volta; nao 
quería ser mais do que "um peregrino que andava sempre ·para a 
frente ensinando pela caatinga"J23) Aconselhava, isto sim, que fos
sem em romaria a Juazeiro e a.o Caldeirao. Também encarecía a 
necessidade de obediencia as autoridades, afirmando que deixaria que 
a polícia o prendesse pois seria sem dúvida nenhuma solto, urna vez 
que nao cometía crimes. 

Sua permanencia nos diferentes loca is era breve, o que impedia 
a cria9ao de rela9óes duráveis com os adeptos. Dava sempre muita 
enfase a necessidade de rezar, mas "todos os pais de família em suas 
casas, cada um em seu trabalho". <24 > No plano familiar, insistia na 
melhor educa9ao dos filhos, dentro dos moldes de obediencia, respei
to e piedade; luxo e vaidade combatía nas mulheres, que nao deviam 
cortar os cabelos, andar de saias e mangas curtas. No plano moral, 
vinham as regras do bom comportamento, vigentes já no Caldeirao, 
e que ete espalhava num raio mais amplo: "Meus irmaos, atrás de 
mim nao navega cachaceiro nem malfeitor, gente da vida nao navega 
atrás de mim ... " E, numa profecía que é "clássica" do messianismo 
brasileiro: ". . . Quando Deus andou no mundo, disse: - Adeus, 

(17) DUARTE, MS, pág. 5. 
(18) MONTENEGRO, 1959, pág. 61. 
(19) DuARTE, MS, págs. 5-6. 
(20) ÜUEIROS, 1958, pág. 185. 
(21) DUARTE, MS, pág. 6. 
(22) GUEIROS, 1958, pág. 185. 
(23) DuARTE, MS, págs. 6, 8. 
(24) DUARTE, MS, pág. 7. 
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mundo velho, até mil que dois mil nao há de chegar ... Estamos no fim 
das eras; quem matou, nao mate mais, quem desonrou nao desonre 
mais, quem furtou nao furte mais, estamos no fim do mundo". (25) 

E porque estavam no fim do mundo, fora mandado ete que era 
"o conselheiro da mao de Deus", para fazer com que todo povo enve
redasse para a vía da salvac;ao. Esta via da salva9ao se consubstan
ciava na fraternidade, no amor ao próximo: "ninguém se julgue acima 
dos outros, tudo é urna irmandade só". O exercício da fraternidade 
juntamente com a ida para o Caldeirao, constituíam as bases do "cami~ 
nho certo'', que as outras virtudes robusteciam: "todos aqueies que 
nao estivessem seguindo um caminho certo, procurassem seguí-lo, já 
que se os povos do mundo se comportassem de acórdo com os bons 
princípios ainda haveria quarenta anos e días para viverem". (26) A 
fraternidade se espelhava na coesao entre os habitantes daquelas lon
gínquas parag~ns._ Que .fizessem "corpo de uniao", isto é, que se por
tassem como irmaos, po1s esta era a vontade de Deus. 

Finalmente, era preciso também rezar, conhecer as obras divinas 
isto é, ter melhor instru9ao religiosa e dedicar mais tempo aos devere~ 
para com o "sagrado". Ponto importante das opinióes que exarava 
era o postulado de que "as palavras de Deus nao se vende por pre9~ 
nenhum, se faz de gra9a; quem sabe ensina a quem nao conhece pelo 
amor de Deus ! e quem nao sabe procure quem sabe pelo amor de 
Deus!'' (27 ) 

Severino se apresentava convicto de ser um enviado divino. Costu
mava dizer: "Poi deixado que no fim das eras há de vir o conselheiro 
c?m o bastao na mao aconselhando o seu rebanho; quem quiser acre
ditar é este, quem nao quiser é este n1esmo". Ou entao: "Meus 
~maos, olhem bem para mim para que nao vao se enganarem ... ; olhem, 
este hornero que se apresenta diante de voces é o conselheiro este 
conselheiro ~o.i prom.etido no princípio do tempo mas é um só, 'repa
rem o meu 1e1to ... ; f1quem voces sabendo que o homem do cajado na 
mao só existe um." (28) 

Assii:n~ nao era só gra9as ao desenvolvimento interno que o sítio 
do Cald:_irao ganhava importancia; nao agia apenas como um centro 
de atr?9ao de romeiros, que ali vinham instalar-se ou pedir conselhos 
a Jose Louren~o? .constituí': também um "centro de dispersao de 
beat?s que se d1ngiam ao Sao Francisco ou para outras direc;oes, no 
sentido de aconselhar o povo no cumprimento dos padróes ideais de 

<:5> l?UARTE, MS, pág. 7. Esta profecia, comum no Nordeste, tam
bé?1 ~. habitualmente encontrada na regiao serrana de Santa Catarina e 
fo1 utIIIZada pelos Monges. 

<26) DUARTE, MS, pág. 7. 
_ <27>. DUARTE, MS, pág. 7. - Quería dizer 

nao deviam ser remuneradas, por elas nada se 
destarte os padres que cobram pelas missas que 

<28> DUARTE, MS, pág. 7. 

que as fun9óes religiosas 
devia pagar, condenando 
rezam. 
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conduta moral e religiosa, e dirigir todas as aspira9óes para o sítio do 
Caldeirao." (211) 

O progresso local era sensível, mas problemas com a vizinhan9a 
come9avam a surgir. O clero, como nao podía deixar de ser, se pro
nunciou atacando o novo núcleo religioso, alertando as autoridades 
para o perigo que constituía. Por outro lado, como para lá se deslcr 
cavam grandes contingentes de fiéis dos municípios vizinhos, notada
mente do Crato, verificava-se "escassez de braS'.OS para os engenhos 
e fazendas. Surgiam, entao, o despeito e a inveja por parte de alguns 
proprietários de sítios." (30) Corriam boatos de que ali "as rela~óes 
de produ~ao e consumo tendiam, francamente, para o comunismo. 
José Louren~o era um marxista prático. Para os seus celeiros conver
giam todos os produtos da comuna, com o seu ferro e o seu sinal 
eram marcadas todas as reses da fazenda, todos os cavalos. Mas, 
explicava modesto e despreendido, aqui nada me pertence, é patrimo
nio de todos que vivem nesta irmandade e recorrem a nossa pro
te~ao." (31) 

Severino, porém, que era a "voz" da comunidade, nao se cansava 
de pregar contra o comunismo por onde ia: "Se o chefe daqui for da 
riligiáo, adjitória o home, que o home é este; se for da parte do comu
nismo, trata de afugentar dele que perde a gra~a de Deus". (32) O 
comunismo era, pois, apresentado como anti-religioso, quem dele se 
aproximasse nao tinha salva~ao. Ora, sendo o Caldeirao essencial
mente urna comunidade religiosa, nao podia senao condenar as práticas 
que contrariavam sua base. O que José Louren~o e Severino procu
ravam por em prática eram rústicas idéias de cristianismo e de amor , . 
ao proximo. 

Com o fito de tentar urna dissolu~ao do povoado por meios pací
ficos, foram em 1935 enviados ao local elementos da polícia, os quais 
aconselharam: "que cada um voltasse ao seu lugar de origem, levando 
o que lhe pertencia, porque o Estado nao podia permitir aquele 
agrupamento perigoso. As famílias deveriam abandonar a regiao den
tro de cinco dias e os solteiros dentro de tres." Houve urna espécie 
de recenseamento e verificaram que setenta e cinco por cento dos 
que ali estavam provinham do Rio Grande do Norte, vinte por cento 
de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Maranhao e Piauí, e cinco por 
cento apenas eram cearenses natos. 

No . e.ntanto, as passagens gratuitas oferecidas para o regresso 
foram re1e1tadas e todos declararam que nao possuíam bens, pois "tudo 

(29) DUARTE, MS, pág. 5. 
(30) MONTENEGRO, 1959, pág. 61. 
(31) MONTENEGRO, 1959, pág. 63. 

• (3 ... 2) Quer~a dize~ que se o chefe político local fosse religioso, ajuda
na a ~le, Severmo, po1s era ele "o home'', isto é, o enviado; mas se fosse 
comunista, entao Severino se afastaria dele para nao perder a gra~a de 
Deus (DUARTE, MS, pág. 8). 

MOVIMENTOS RÚSTICOS 267 

que ali estava ( ... ) era de todos, mas nao tinha dono ... " Como divi
dir o que havia? Outra dificuldade que se antolhou a fór~a policial 
f oi a propriedade representada pelas quatrocentas casas existentes, as
sim como o gado: como reparti-Ios de maneira justa entre os habitan
tes? A conclusao a que chegaram os oficiais de polícia foi de que 
só havia urna saída: "destruir as casas e entregar os bens ao municí
pio ... ", pois o caso requeria "urna medida drástica e radical, de modo 
a nao mais ser possível a sua reconstitui9áo, mediante a afluencia de 
romeiros que, de longe, vinham atraídos pela santidade do preto 
sagaz ... " <33> 

Como houvera denúncia de armas escondidas, os soldados amea-
9aram "de morte os presos, amedrontados com armas apontadas ao 
peito, levando sopapos, pontapés, pancadas para mostrarem o miste
rioso arsenal, nao teve nenhum daqueles miseráveis que indicasse o 
visado depósito bélico, mas foram entregues foice, machado, enxada, 
cavadores, perigosas armas com que os valentes soldados de José Lou
ren90 faziam uso na revolu~áo ... da terra." (34) Ao mesmo tempo, 
processou-se a destrui9ao das casas, sendo que animais, algodao, uten
sílios domésticos, tudo enfim, foi pósto a venda em leilao por urna 
ninharia, e os habitantes obrigados a se mudar para lugares distantes. 
Destruía-se um núcleo a respeito do qual, em seu relatório, o tenente 
do Exército que comandara o cerco policial assim se expressara: 
"Aliás, fa~a-se justi~a, o espetáculo de organiza~ao e rendimento de 
trabalho, com que deparamos ali, era verdadeiramente edificante." (35) 

Instalou-se José Louren~o mais longe na Serra do Araripe, segui
do por muitos adeptos e ali, no meio do matagal, surgiram cabanas 
escondidas a medo entre a ramaria. As casas se estenderam por urna 
área de dois quilometros, dispersas, e o beato organizou servi~os de 
espionagem espalhados por todos os povoados a beira da Rede de Via-
9ao Cearense, com ordens de avisar se por acaso se aproximassem 
for9as. Severino, inconformado, tinha o plano audacioso de atacar o 
Crato, abastecer-se de armas e muni9óes, a fim de retomar o Caldei
rao; mas José Louren~o manifestou-se contrário. No entanto, apenas 
vinte e quatro adeptos se pronunciaram em seu favor e Severino, que 
agora dizia ser o Padre Eterno, a primeira pessoa da Trindade, tomou 
a dire~ao do agrupa mento. Chef e supremo, exerceu todas as atribui
~óes de José Louren~o, dando ordens a respeito de tudo. (86) 

Alertado o delegado de polícia da zona de que havia planos de 
ataque ao Crato, formulados pelos romeiros do antigo Caldeiráo, 

(33) MONTENEGRO, 1959, pág. 62. 
(3•) MONTENEGRO, 1959, págs. 62-63. 
(35) MONTENEGRO, 1959, pág. 62. 

. <36> MONTENEGRO, 1959, pág. 64. Ver GUEIROS, 1958, págs. 184-185. 
Afirma-se também que Severino há mais tempo se tinha apoderado da 
dire~ao, deixando José Louren~o em segundo plano (GUEIRos, 1958, 
pág. 184). 

• 
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for9as foram enviadas contra o novo arraial. Infrutífero o primeiro 
ataque, no qual vários policiais encontraram a morte, inclusive o 
tenente; um grande contingente que veio em seguida destruiu total
mente o povoado, apoiado por bombardeios aéreos. <37 > 

Entretanto, escaparam muitos adeptos seguidos de alguns dos 
"santos", inclusive José Louren90, que nao foi encontrado no local. 
Tinha este já há tempo se refugiado em território pernambucano, num 
trecho quase deserto daquele Estado, onde comprara a fazenda Uniao; 
ali se instalou, acompanhado ainda por urnas vinte ou trinta famílias 
e pelo fiel Isaías, e ali faleceu em 1946, com 74 anos de idade. (38) 

Quanto a Severino, morreu no combate segundo alguns, segundo outros, 
fugiu para o mato a testa de um grupinho de sectários, mas, ferido, 
acabou sucumbindo. (39) 

Em suas andan9as, tinha Severino estado no lugarejo Pau de 
Colher, a alguma distancia da vila de Casa Nova, na Babia. Havia 
ali, aos domingos, urna feira, em que os tabaréus vendiam seus produ
tos agrícolas. Distinguiam-se como autóctones tres famílias numero
sas, que eram as donas das terras circunvizinhas, havendo outras que 
ali se tinham instalado recentemente. 

Raramente se via um padre naquelas paragens. Nas festas im
portantes da lgreja, - Semana Santa, Natal, Sao Joáo, - alguns 
moradores se deslocavam até a cidade de Casa Nova a fim de cele
brá-las. Localmente, realizavam-se novenas e ladainhas para os san
tos padroeiros ou para os santos mais queridos, dirigidos por gente 
da zona. ' 

José Senhorinho, mesti90, era pessoa de prestígio na regiao porque 
sabia ler - único de sua familia e dos raros naquele meio; impressio
nava muito os outros por "ter aprendido a ler sem ter tido escola''; <40> 

seus livros prediletos eram a Bíblia, a Missao Abreviada, o Caminho 

(37) MONTENEGRO, 1959, págs. 64-65; DuARTE, MS, págs. 5-6; 
GUEIROS, 1958, pág. 184. 

(38) Seus restos mortais foram transportados para Juazeiro e enter
rados no cemitério local, num túmulo que "é o mais suntuoso da necró
pole" e que custou vinte contos de réis, naquela época (MONTENEGRO, 
1959, pág. 65). 

(39) MONTENEGRO dá as dua.s versóes (1959, pág. 65). Optato GUBI· 
Ros conta que Severino, entao, dirigiu-se através do mato para Pau de 
Colher, que já conhecia; lá chegando, dirigiu nova comunidade religiosa, 
de 1935 a 1938. Foi a comunidade que Optato GuEIROS destruiu em 1938 
(GuEmos, 1958, pág. 190). Os jornais da época também fazem confusao 
a respeito. As pesquisas minuciosas de Raimundo DuARTE entre os sobre
viventes e moradores do lugar desvendaram que, depois de Severino, che
gara a Pau de Colher o beato Quinzeiro, o qual dirigira o grupo até sua 
destrui~o. O beato Quinzeiro era um dos que escapara a segunda des
trui~o da gente do Caldeirao. 

«'º> DUARTE, MS, pág. 13 . 

• 
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Reto. Também era rezador, chamado principalmente "para solucionar 
difíceis casos de doen9as em mulheres". Como posi9ao económica, 
era um dos lavradores da regiao que conseguira certa abastan9a plan
tando mamona e algodao, além dos cereais babituais. (41) Casado, 
morava a certa distancia da casa de seu pai. 

Severino impressionou sobremaneira José Senhorinho; deu-lhe 
explica9óes religiosas, tornou-se seu mestre; a seu conselbo, por tres 
vezes foi Senhorinho em romaria ao sítio do Caldeirao. <42> Finalmen
te, Severino instituiu José Senborinho em "responsável pela condu9ao 
de todo o povo da regiao." <43 > Gente de vários lugares acorría a sua 
casa aos domingos para ouvi-Io explicar coisas de religiao e ler os 
livros sagrados; depois rezavam, debandando em seguida. A partir 
de certo momento, José Senhorinho "mudou de fala", isto é, come9ou 
a se exprimir de maneira estranha, como se estivesse sofrendo "urna 
interferencia divina" e este acontecin1ento veio abonar sua fama nas
cente de santidade - era santo mesmo, "e daí em diante até mesmo 
os seus inimigos foram visitá-lo." (44) 

Em fins de 1937, chegou a Pau de Colher o beato Quinzeiro, um 
dos remanescentes do Caldeirao; narrou a morte de Severino e disse 
que "viera lembrar o Caldeirao". No entanto, nao admitía aglomera
~óes ao seu redor, declarando que "nao gostava de magotada". (45) 

Ao mesmo tempo, José Senhorinho "declarava ter recebido ordens do 
beato José Louren90 no sentido de reunir o pessoal e dali partirem em 
dire~ao ao Sítio do Caldeirao", provavelmente com o intuito de reto
má-lo das máos da polícia. Muitos daqueles que vinham ver Quinzei
ro permaneciam entáo por ali, nas vizinhan9as da moradia de José 
Senhorinho, trazendo consigo seus pertences mais valiosos, inclusive 
os santos, que se iam incorporando ao oratório <leste líder. Para abri
gar mulheres e crian9as resolveu José Senhorinho construir urna gran
de latada ao pé de sua casa, mas deixando livre urna área em semi
círculo, inteiramente limpa de mato, que era chamado "o Circo" (46) 

dos Santos. E era este também o nome que tinha o agrupamento. 
Na comunidade nao penetrava quem queria. Aqueie que tivesse 

dívidas, devia pagá-las antes; quem nao fosse casado no religioso, tam
bém precisava por sua vida em ordem. Quinzeiro era o líder religio
so, encarregava-se de explicar e argüir em doutrina rústica os tabaréus; 

<4 1) Algodao e mamona sao produtos plantados para o comércio e 
nao para a subsistencia; quem consegue plantá-los alcan!fa certa melhoria 
económica (DUARTE, MS, pág. 13). 

<42> DUARTE, MS, pág. 13; ver também Maurino TAVARES, 1954, 
págs. 27-28. 

19. 

(43 ) DUARTE, 
<44> DUARTE, 
<45) DUARTE , 
<46) DUARTE , 

MS, pág. 
MS, pág. 
MS, pág. 
MS, pág. 

13. 
14. 
15. 
15; ver também Maurino TAVARES, 1954, pág. 
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mas vivia apartado do grupo. José Senhorinho ocupava o posto de 
subchefe, e, juntamente com outros, formava urna elite, cada qual 
personificando um santo determinado. Quinzeiro era o próprio Padim 
Ci90; José Senhorinbo, "meu padrinho Sao José"; Ana (mulber de 
Senhorinho), "minha madrinba Santa Cruz"; José Camilo, "meu pa
drinho Moisés"; Joao Damásio, "meu padrinho Arao." (47) 

As atividades religiosas eram constantes e tres horários de reza 
se cumpriam diariamente: de madrugada, Senhorinbo acordava a todos 
entoando: 

"Alevanta pecador 
Da cama em que está deitado 
Vamos ver J esus em tormentos 
Pelos nossos grandes pecados"< 4s >. 

Ao meio-dia e a boca da noite, havia também rezas. Durante a 
prática, ficavam rigorosamente separados homens e mulheres e, entre 
as duas fileiras, Senborinho "iniciava a reza correndo com urna s6 
perna de urna extremidade a outra rodando f ortemente o rosário". 
Em seguida, cantavam-se benditos e finalmente Senborinho penetrava 
no "Santuário", beijava os santos, no que era acompanhado pelos 
participantes do grupo, um por um. (49) 

Havia também prédicas, girando sempre em tomo dos mesmos 
pontos: a fraternidade ideal, a melboria dos costumes, a observancia 
de tabus quanto as rela<;óes entre os sexos, quanto aos alimentos, a 
condena<;ao de vícios como a cacha<;a, o fumo, a dan<;a. (50) Devido 
ªº feitio de Quinzeiro, que nao gostava de aglomera<;óes e que pre
feria "rezar o seu rosário completamente isolado", a lideran<;a religio
sa cabia nessas ocasióes a José Senhorinho; quanto a este, ocorrencias 
milagrosas e profecias extraordinárias auroentavam cada vez mais sua 
for<;a carismática, tornando-o gradativamente o verdadeiro chefe reli
gioso do grupo. 

A instala9ao do grupo no Circo era,. porém, transitória, e a tran
sitoriedade se traduzia pela aboli9ao das atividades económicas: nao 
se cultivava mais nada. A subsistencia, durante algum tempo, esteve 
garantida por lavradores abastados, entre os quais o próprio Senhori
nbo, que concorria com os generos que possuía armazenados. Os que 
vinham juntar-se ao grupo traziam também tudo quanto possuíam, 
aumentando o depósito de José Senhorinho. Outros fazendeiros da 
vizinhan<;a, temerosos de que o agrupamento degenerasse em desor
dem, tinham abandonado a regiao; em suas moradias acharam também 
os sectários roantimentos. A distribui<;ao de víveres era diária, e "pro-

(47) DuARTE, MS, pág. 15; GUEIROS, 1958, págs. 189-190. 
(-t8) DUARTE, MS, pág. 18. 
(49) DuARTE, MS, págs. 18-20. 
(GO) DUARTE, MS, págs. 17-18. 
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porcional ao número de pessoas de cada família" ; a carne, as gordu
ras, o "doce" (rapadura), a pinga, eram proibidos. (51) 

Nao partiam ainda os adeptos para o Caldeirao porque deviam 
reunir primeiro o maior número possível. Por isso, andava urna parte 
do pessoal pela vizinban9a, fazendo proselitismo - tarefa santa. Daí 
a cena relatada por um observador um dia em Sen to Sé: " . . . ao 
chegar a cidade, encontrei a capela da pra<;a principal com as portas 
a bertas e uro grande ajuntamento se formava a sua frente. Para lá 
acorria o povo e em breve aquilo se transformara em assunto do dia. 
( ... ) Investigando, soube que ali se encontrava Severino um mulato 
que se dizia enviado do beato Louren90, o substituto do Padre Cícero, 
o qual se encontrava na Fazenda Caldeiráo, enviado divino para salvar 
o povo que o acompanhasse visto que em breve choveria sangue que 
inundaria todo o mundo. Os ricos deveriam dar suas riquezas aos 
pobres para encontrar a salva<;ao e os pobres, para o mesmo fim rea
lizariam urna romaria a fim de reunir-se a Louren~o para sua d~fesa, 
na luta de persegui<;ao ao Anticristo." (52) 

A princípio pacíficos, come9aram depois os adeptos de José Se
nhorinho a hostilizar aqueles que nao queriam aderir. Andavam 
armados de grandes cacetes ornados por urna cruz, que eram encara
dos como símbolos da justi<;a divina: com eles deviam ser eliminados 
os incréus e os que estavam "virando fera". Os que "viravam feras" 
e~a!11 os ~ue ,transgre_diam os .tabus. grupais, principalmente no que 
d1z1a resp~1to as rela9oes sexua1s; ass1m foram mortos amasiados que 
t~ntara?1 1n~ressar no ~rupo e um adept~ que, de noite, quisera reu
nir-se a esposa, contrariando um dos ma1s f ortes ta bus da seita. 

A P?PU~~9ao. q~~ nao pensava em aderir vivía em sobressalto, pois 
os sectános se d1v1d1am em grupos e assaltavaro todas as f azendas ao 
redor, apoderando-se do armamento ali existente e matavam todos os 
que nao se sujeitassem a crer." ( 53 ) Urna for9a local alertada inter
veio súbita e violentamente, assaltando o Circo dura~te a noite ma
tan?o Senhorinho e outros chefes, antes que os adeptos pud~ssem 
rev~dar. Passado o primeiro momento de assombro, estes que eram 
mu1to numerosos, avan9aram malhando os assaltantes a cacetadas e 
obrigando-os a fugir, depois de perderem dois homens. (M) 

_ Quinz.eiro~ regressando de urna viagem de proselitismo, tomou 
e.ntao, a dire9ao do grupo. No entanto, dado o seu feitio, talvez nao 
hvesse conseguido mante-lo unido se as amea~as do exterior nao se 

e:!> DuA;'tTE, MS, pág. 17; GUEmos, 1958, pág. 190. 
< > Dev1do a data, tratava-se provavelmente de Senhorinho que é 

cham~~o erróneamente de Severino ("O Estado da Bahia''. 1937).' 
< > Gu~mos fala que mais de cem pessoas foram trucidadas, mas 

s~as declar.a~oes de:rem ser sempre postas de quarentena, pois tem inte
resse em pintar os Jagun~os mais violentos do que na realidade ( GuEIROS 
1959, pág. 185). • 

<54> DUARTE MS á 21 ' ' p g. . 
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tornassem cada vez mais fortes, pois da Babia e Estados limítrofes 
seguiam for9as para cercar o local. <55 > De todos os lados chegavam 
também ref or9os, bandos de adeptos que se recolhiam ao Circo a fim 
de partirem para o Caldeirao, onde viveriam sem medo e em santida
de. (56) Assaltados afinal pela for9a pernambucana, resistiram durante 
dois dias, atirando-se com fúria contra os atacantes, gritando: "- Vem 
salva9ao! Vem salva9ao!" Pois estavam crentes de que reviveriam no 
Caldeirao, ao lado de José Louren90, antegozando a morte como o 
meio de atingir mais cedo o seu Paraíso Terrestre. <57> 

Destr~ados, foram mortos quatrocentos jagun9os, perdendo as 
for9as legais seis mortos e dez feridos ... (58 ) Os prisioneiros, cujo 
número fora aumentado por batidas dadas nos matos dos arredores, 
f oram encaminhados para a capital do Estado. Puseram-se em mar
cha como em procissao: carregando grandes cruzes, desfiando os rosá
rios, rezando continuamente, entoando seus benditos durante a longa 
caminhada. E declaravam convictos: "- Nosso sofrimento salvará 
o nosso Conselheiro e lan9ará o castigo aos perseguidores da nossa 
gente". (59) De que lhes aconteceu em seguida, nao ternos notícia. 

i) O povo do Velho Pedro <1> 

Em 1942, peregr.inava pelo interior de Alagoas, Sergipe e 
Pernambuco um penitente de barba e cabelos grisalhos, pregando e 
curando; chamava-se Pedro Batista da Silva. Sua fama foi-se espa
lhando e, mal se detinha num lugar, acorría gente em quantidade para 
pedir-lhe indica9óes de remédios, ou entao que "rezasse" sobre os 
doentes. Por onde passava, louvavam sua bondade e caridade. Quem 

(55) Propalava-se que agitadores comunistas se aproveitavam do mo
vimento fanático para aumentar ai desordem, mas Raimundo Duarte, em 
suas cuidadosas pesquisas, nada encontrou que pudesse sustentar esta ver
sao, dada por certos jornais da época (Maurino TAVARES, 1954, pág. 19; 
"Diário de Notícias", Salvador, 27-1-1938; "Estado da Babia", 1-2-1938). 

(56) Quinzeiro perguntou a urna romeira: "Onde é o Trono (de 
Deus) ?" A resposta veio imediata: "É no sítio do Caldeirao". A cren~a 
era de que ali se vivía num mundo sagrado (DuARTE, MS, pág. 17). 

(57) "O Estado da Bahía", 1-2-1938. 
( 58) O maior número de cadáveres encontrado f oi de mu1heres e de 

crian9as (Maurino TAVARES, 1954, pág. 22). A fór~a pernambucana era 
comandada pelo capítáo Optato Gueíros, que justificou sua violencia afir
mando que ternera ver-se envolvido pelos jagun9os no meio do mato 
(GUEmos, 1958, págs. 186-189). 

(59) "O Estado da Babia", 17-2-1938. 
(1) Baseado em pesquisas nossas, efetuadas em 1955, 1956 e 1958, 

patrocinadas pelo prof essor Thales de AzEVEoo, Catedrático de Antropo
logia da Faculdade de Filosofia da Universidade da Babia, que coro grande 
gentileza nos indicou a existencia desta comunidade e nos facilitou todos 
os meios para efetuar a pesquisa. 
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era? Afirma va-se que era natural de Alagoas mesmo, mas que vi vera 
muito tempo no sul do país, tendo sido marinheiro, estivador, soldado 
do exército. Visóes lhe indicaram certo dia que devia regressar a terra 
natal, onde tinha missao a cumprir. <2> 

Suas peregrina9óes cobriram parte de Alagoas e Pernambuco, 
11a zona limítrofe entre os dois Estados. Onde chegasse, o povo acor
ría aos magotes de toda a redondeza para pedir a ben9ao, um remédio 
ou urna cura; até pes so as de certa importancia, como chef es políticos, 
delegados de polícia, a ele recorriam. 

Nao demorou muito, porém, clero e médicos (onde havia) inicia
ram rea~ao contra ele; os primeiros alegando que era contrário aos 
padres e a lgreja, os segundos que era curandeiro e charlatao. . ,N.ªº 
teve mais tranqüilidade, as autoridades o expulsavam dos mun1c1p1os 
onde penetrava no exercício de sua missao. De 1942 a 1945, andou 
assim de um lado para outro, mais ou menos enxotado por toda a 
parte, tendo mesmo sido preso várias vezes. Em 1945, .cansado d,e 
tanta persegui9ao, resolveu regressar ao sul, encetando a v1agem a pe. 
Deteve-se em Santa Brígida, ínfimo povoado do município de J ere
moabo resolvendo ali permanecer porque se tratava "de um lugar 

' . , '' perdido, longe de tudo, de que n1nguem gostava. 
Lugar mal-afamado, briguentos e vingativos eram seus habitantes; 

qualquer pequena discussao dava lugar a assassinatos. E como todos 
eram mais ou menos parentes, tíos matavam sobrinhos, irmaos e pri· 
mos matavam-se entre si. (3) Viviam de urna precária economía de 
subsistencia, plantando seu milho e seu feijaozinho que consumi~m, 
de modo que raramente se encontrava algo para comprar. A ferra, 
antiga, existindo desde 1912, < 4 ) era também muito pobre, só atraía os 
moradores da caatinga circunvizinha, tanto mais que nenhuma estrada 
ligava Santa Brígida a nada... E tinham tao pouca religiáo os habitan-

(2) Pedro Batista nasceu, segundo consta, em Alagoas. Sucessos polí
ticos levaram seu pai, que era da familia Rocha Wanderley, a fugir para 
Pernambuco. Ali se criou e, aos dezessete anos, sentou pra~a, servindo nao 
só em Pernambuco mas também noutros pontos do Brasil como Foz do ' . 
lgua~u, Ponta Grossa, tendo participado da repressao contra os 1agunyos 
do Contestado no regimento do major Aleluia Pires. Desligando-se do 
exército, foi marinheiro, depois estivador nos portos do Rio de Janeiro, 
Santos e Paranaguá. Fixou-se em Paranaguá, onde durante algum tempo 
foi pescador e cultivou sua ro~a, como cai~ara. Urna visao fe-lo regressar 
ao Nordeste. 

(3) Nao só os homens, mas principalmente as mulheres sao consi
deradas violentas, brigando a f acao como os home ns. 

(4) Jacó Marques da Silva, que boje conta oitenta e um anos (1956), 
diz que era ele o dono de Santa Brígida, que foi dada como sesmaria 
a um seu ascendente. Foi ele quem organizou a feira cm 1912, e a man
teve até há pouco tempo; mesmo perdendo dinheiro, levava mantimento 
para vender na feira, porque queria que seu lugar tivesse importincia. 
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tes que a capela estava transformada em curral de bodes: morava 
dentro um rapaz com seu rebanho. 

Correndo pelo sertao a notícia de que Pedro· Batista estava insta
lado em Santa Brígida, a gente que o conhecia de Alagoas, Sergipe, 
Pernambuco, veio visitá-lo em romarias uns, com o fito de se instalar 
ao pé do Padrinho, outros. Muitos contavam com as posses dele para 
abrir suas rocinhas; outros, e em nao menor quantidade, traziam di
nheiro para comprar terras ou alugá-las, pretendendo ali viver, atraídos 
pela cren9a em suas virtudes e pela ordem que fazia reinar em tomo 
de si. Traziam-lhe todos, abastados ou pobres, alguma oferenda, que 
variava de grao até dinheiro, passando por bichos de estima9ao até 
crian9as para adotar. ~le nada recusava, - "nem ficaria bem"; mas 
procurava fazer reverter em beneficio do "seu" povo o cabedal que 
acumula va. 

Generosidade e desprendimento eram apontados como suas qua
lidades mes tras, além dos dons extraordinários que possuía: vidente, 
adivinhava o futuro, lia o pensamento alheio, tudo sabia e tudo conhe
cia; taumaturgo, efetuava curas milagrosas, principalmente quando se 
tratava de doen9as "de espírito''. (5) Era mesmo fora do comum, de 
outra essencia que nao os seus comandados. 

Dotado de alguns meios, pode Pedro Batista, ao cbegar, arrendar 
terras do chefe político de Jeremoabo, nelas localizando aquetes de 
seus protegidos que nao tinham posses. Os outros adquiriam ou alu
gavam ro9as dos baianos autóctones. A princípio, os baianos do 
lo.cal ficaram satisfeitos coro aquele afluxo extraordinário de gente 
valorizando terrenos que a eles nada rendiam, pois nao tinham bra~os 
com que cultivá-los. As brigas e Jutas incessantes que dividiam o 
povoado tinham feito desaparecer o trabalho coletivo, ali chamado 
"batalhao", que permite a um lavrador cultivar áreas maiores; cada 
qual só podia contar com sua familia, as vezes somente com seu pró
prio bra~o e o da mulher, para o trabalbo do campo. A chegada dos 
romeiros de Pedro Batista significava lucro certo que lhes vinha sem 
esfor90. 

No entanto, a crescente prosperidade dos romeiros, enquanto os 
baianos <6> continuavam na mesma existencia precária anterior apesar 
do dinheiro ganho, despertou os ciúmes destes. Nao tardou fosse 
Pedro Batista novamente denunciado quanto a prática de curandeiris
mo e de fomentar o fanatismo religioso; o chefe político de Jeremoabo, 
porém, protegeu-o, exigindo apenas que deixasse de lado suas ativida
des de taumaturgo e de profeta. (7) 

<:>> ~ste termo designa em geral afec~oes nervosas de vários graus, 
até a loucura furiosa. 

<6> Conservaremos neste trabalho a apela~ao que no local distingue 
as duas comunidades brigidenses: romeiros de Pedro Batista, baianos. 

<7 > O símbolo do abandono destas atividades foi o sacrifício ·da 
barba e dos cabelos, que Pedro Batista trazia longos, a maneira dos 
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A chegada de romeiros recome~ou e Santa Brígida transf ormou-se 
numa vila cujo progresso é indiscutível; o lugarejo de quarenta e seis 
casas que Pedro Batista encontrara é boje um povoado de mais de 
duzentas, sendo que, no distrito todo, mais de dois mil romeiros se 
instalaram desde 1944. A área cultivada aumentou muito e nos anos 
bons, a produ9ao excede o consumo do município de Jere~oabo, po
dendo ser exportada para fora. <8 > Pedro Batista aconselhara o plantio 
de algodao, de palma, de melancia, que nao eram cultivados pelos 
baianos, pois nao sao pi:odutos que interessem a urna agricultura de 
subsistencia; o trabalho de "batalhao", que reviven, permitiu desenvol
ver estas culturas, que se dirigiam para o comércio. Procurando me
lhorar a vida de seu povo, adquiriu do is caminhóes que f ossem colo
car nas fe iras de outros municípios o excesso da produ9ao de Santa 
Brígida. Ao mesmo tempo, nao deixava negligenciar as ro9as de 
feijao, de milho, de mandioca para o sustento do povo, fomentando 
também o desenvolvimento da cria9ao de gado. A importancia de 
um povoado se mede pelo tamanho de sua feira; havia quem afirmas
se que a fe ira de Santa Brígida era maior e mais movimentada do que 
a de Jeremoabo, que no entanto era a sede do município ... 

Atualmente, Pedro Batista nao é apenas o maior agricultor de 
Santa Brígida, possuidor das fazendas da Oliveira, da Gameleira e do 
Batoque, além de vários lotes menores, comprados aos naturais do 
lugar; é também o maior comerciante, com armazém de cereais e de 
algodao, com caminhóes para levá-los as feiras ou as máquinas de 
algodao. Mora na melhor casa do povoado, mobiliada com outio 
conforto e com um sentido de decora9ao que nao tem por ali casa 
alguma. <9> Fez construir um hotel perto de sua casa, para hospedar 
~ueles que o procuram, seja para negócios, seja para pedir-lhe curas. 

As melhorias, Pedro Batista nao as deseja para si; o que "'quer -·é 
elevar o nível de seu povo. Conseguiu a nomea9ao. de urna professo
ra estadual e de um professor municipal, abrindo, assim, duas esco
las primárias. Comprou um gerador para iluminar a noite o povoa-

patriarcas bíblicos. Mas &te sinal exterior nao foi acompanhado de um 
abandono verdadeiro daquelas atividades; ficou apenas na exterioridade ... 

<8> Um artigo de "O Estado da Bahia", de 10 de julho de 1954, diz 
o seguinte: "A área cultivada em toda a zona de Santa Brígida, que nao 
excedia duas mil tarefas, boje conta nunca menos de doze mil ( .. . ) 
Para se ter urna idéia do progresso agrícola de Santa Brígida, depois da 
ch~gada do velho Pedro Batista, basta que se diga que a produ~ao de 
fannha de mandioca, de feijao e milho é superior ao consumo de todo o 
município de Jeremoabo". 

<9 > Mesmo na casa dos mais abastados dentre os romeiros e baianos 
- Senhor Possidonio, senhor Agostinho Horácio, - a pobreza de m6veis 
~~tra a ignorancia de qualquer conforto; urna ou duas cadeiras para as 
Visitas, bancos, e, nas paredes, grandes retratos coloridos da familia, eis 
tOda a mobília de urna sala. Nos quartos, a nudez é identica. 
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do. <1º> E, finalmente, doou ao Governo Federal sua fazenda da Ga
meleira, onde estao as melhores terras da redondeza e algumas fontes 
perenes, para ali ser instalado um núcleo de coloniza9ao que propor
cione aos romeiros ensinamentos agrícolas com vistas a mecaniza9ao 
da lavoura. 

O progresso de Santa Brígida também se refletiu na esfera admi
nistrativa. O povoado f oi elevado a sede de distrito, devido a um 
pedido de Pedro Batista, tendo sido aberto um juizado de paz e um 
registro civil. E seu maior sonho, assim como o de seus romeiros mais 
graduados, era emancipar Santa Brígida de Jeremoabo, tornando-a 
município independente. Naturalmente, o chefe político da zona nao 
viu com bons olhos desenvolver-se este anseio, pois Santa Brígida era 
distrito que trazia lucros ao município. Urna circunstancia peava 
Pedro Batista: protegido e defendido pelo chef e político de J eremoa
bo, seria ingratidáo inconcebível amputar-lhe o feudo do mais rico dos 
distritos. A morte <leste, em 1958, precipitou os acontecimentos: 
neste ano de 1963, Santa Brígida foi elevada a município. 

Com rela9ao a vida quotidiana de Santa Brígida, nada se passa 
sem que Pedro Batista tenha sido primeiramente consultado e ouvido. 
Os que chegam ao povoado, vao logo de início a sua casa, para cum
primentá-lo, para contar-lhe a que vieram, para perguntar onde pode
rao arranchar-se desde que decidiram ali se estabelecer definitiva
mente. É quem determina onde seráo pra9as e ruas da vila, a medida 
que esta se vai estendendo; quais as melhorias a serem efetuadas, 
como a abertura de estradas, a procura de novas f ontes, a constru~ao 
da igreja e do mercado. Seu papel é o de prefeito da localidade, de 
administrador local. Mas também constituí a autoridade policial e 
judicial, pois a ele se dirigem os romeiros quando surge alguma rus
ga. Seu poder é reconhecido pelos próprios baianos, que váo a ele 
quando alguma pendencia os opóem aos romeiros; se a queixa é tra
zida por um romeiro contra um baiano, e se este nao quiser ouvi-lo, 
recorre a justi~a em Jeremoabo. Reconhece tacitamente que só 
exerce autoridade suprema dentro de seu grupo; nas rela~oes deste 
com o outro grupo, submete-se a organiza~ao judiciária do país, nao 
procurando, assim, estender seu próprio mando. 

No que toca as questóes económicas, é urna espécie de banco de 
seus romeiros e de todos os que recorrem a ele. (11) Financia todas 
as .transa~óes que lhe parecem úteis - compra de caminhoes, de má
quinas de costura, aumento de planta~óes, arrendamento de terras, etc. 

(10) Além da luz da rua, o gerador fornece também aos particulares, 
desde que paguem trinta cruzeiros por mes. O dinheiro é aplicado na 
compra do óleo Diesel necessário. 

(11) Atende a qualquer pessoa que lhe solicite auxilio, seja ou nao 
romeiro seu; e desta maneira muitos dos que ajudou se sentem obrigados 
para com ele, mesmo nao acreditando que disponha de poderes sobre
naturais. 
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Os beneficiados lhe pagam na medida do ganho que tem, sem que ele 
cobre juro algum. O Velho explicou-me o sistema, dizendo que "era 
urna espécie de cooperativismo", pois as oferendas e recursos com 
que o presenteiam servem para emprestar aos que necessitam de auxí
lio. Entende que esses bens nao sao seus, e sim recursos que devem 
reverter em benefício da comunidade. 

Seu ajutório se evidencia ainda mais nos períodos de seca. En
quanto ten1 dinheiro, compra sacas de mantimentos para socorrer aos 
que a ele recorrem. Promove diferentes servi~os na vita e no distrito, 
pagando salários para substituir a r~a que a estiagem aniquilou: cons
tru9ao de estradas, de a~udes, de mercado, de escolas. Dirige-se as 
autoridades de Jeremoabo e do Estado, reclamando auxílio para a 
sua gente. Comporta-se, realmente, como "um pai para com seus 
filhos", como várias vezes n1e dis·seram. Despertou a reciprocidade 
e muitos romeiros vieram viver junto dele como urna retribui9ao dos 
favores recebidos. 

Tornou-se, - o que era inevitável, - a maior influencia política 
na zona; seus romeiros votam em quem ele mandar, embora ele mes
mo nao vote, pois é analfabeto. Quando as elei~óes se avizinham, 
vereadores, candidatos a prefeito de Jeremoabo, deputados estaduais 
e federais, visitam Santa Brígida, o povoado ganha un1a anima9ao que 
habitualmente nao possui. O Velho é entao muito cortejado, fazem
lhe várias promessas. Protegido nos primeiros tempos pelo chefe po
lítico de Jeremoabo, o Padrinho votou fielmente com este. No en
tando, a medida que seu poder crescia, a consciencia do peso de seus 
eleitores aumentava-lhe também o desejo de independencia, de negociar 
diretamente com este ou aquele político, avallando as vantagens das 
promessas sem o intermediário do chefe político. Este anseio hoje se 
concretizou: Pedro Batista é o mandachuva único de sua gente. 

A autoridade de Pedro Batista derivou, como vimos, de lhe reco
nhecerem os romeiros qualidades excepcionais, que o fazem ocupar 
posi9ao mais elevada do que a de qualquer outro indivíduo; se acei
tam a submissao do chefe político da zona, é porque o Padrinho assim 
o quer; no momento em que a vontade dele mudou, sustentaram-lhe 
prontamente todas as pretensoes. 

O tratamento de Padrinho, que lhe dao, significa, justamente, este 
papel de superioridade e de prote~ao que lhe reconbecem, mostrando 
ao mesmo tempo a subn1issao, a gratidao, o respeito dos que o ro
deiam. Significa também urna rela9ao mais íntima de que simples
mente a que existe entre chef e e subordinado, mais afetuosa: é um 
parentesco espiritual, mais importante do que o de sangue, porque 
sagrado. Nos primeiros tempos de sua peregrina~ao, chamavam-no 
simplesmente Velho Pedro; a medida que seu renome cresceu, que 
sua fama de santidade se expandiu, passaram a tratá-lo de Padrinho. 

O povo trata-o como a um ser sobrenatural, ajoelhando-se para 
beijar-lhe a mao, pedir-lhe a ben9ao. Corre que guardam a água em 
que o Velho lava rosto e pés porque se trata de remédio milagroso 
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contra qualquer mal. Rodeiam-no constantemente, sua casa diaria
mente regurgita de gente que vem pedir conselhos, ou simplesmente 
ve-lo; ficam por ali, sentados nas cadeiras, encostados pelas paredes, 
a mirá-lo em muda adora9ao - as mullieres em maior quantidade do 
que os homens. Acreditam muitos que ele é a reencarna9ao do Padre 
Cícero: Padre Cícero se mudou para o céu, mas prometeu que volta
ria, - e voltou reencarnado em Pedro Batista. De qualquer forma, 
se nao é o Padim Ci90 que regressou, é urna figura misteriosa e santa, 
tal vez o próprio Sao Pedro, quem sabe De u s ... 

~l~. mesmo parece considerar-se um ser extraordinário, pelas fra
ses s1btl1nas que pronuncia volta e meia. Afirma com calor que é 
bom católico, que é um verdadeiro católico, mas suas explica9óes reli
giosas mostram que incorporou a sua doutrina certa dose de espiritis
mo. "No mundo só há duas religióes certas, a espiritual e a católica", 
disse-me. A religiao católica serve para aqueles que ainda estao en
carnados na matéria; a religiao espiritual serve para aqueles que se 
transf ormaram já em espírito: "pois boje somos católicos enquanto 
somos matéria; mas amanha morreremos e viramos espírito,,. Gran
d: parte das doe~9as de que padecemos é causada pelos espíritos que, 
nao tendo acreditado que morreram, ficam a atormentar os vivos· 

' Pedr~ Batista sabe lidar com eles, de onde o poder terapeutico que 
possu1. 

Pedro Batista, porém, nao realiza nenhum rito religioso, nao toma 
a si a organiza9ao ou a dire9ao de cerimónias religiosas. Nao faz 
mais do que aben9oar seus adeptos, todas as vezes que estes lhe pedem. 
No entanto, acoro9oa e fomenta urna série de realiza9óes como no
venas, procissóes, penitencias, dan9as de Sao Gon9alo, embora nem 
sempre compare9a a elas e nao as dirija nunca pessoalmente. Atraiu 
para a sua volta indivíduos religiosos, que se arvoraram em reorgani
zadores de urna série de práticas caídas em desuso, com o consenti
n1ento e a prote9áo do Padrinho. E:ste, que no setor do trabalho fez 
reviver o costume coletivo do "batalháo", no ambito religioso promo
veu e reavivou as práticas coletivas da religiao rústica. (12) E é curio
so verificar que na comunidade baiana, coexistindo com a romeira 

' mas caída em situa9ao quase de anomia, aniquilados praticamente os 

<12> Pedro Batista deixou que se organizassem em Santa Brígida um 
grupo de dan~adeiras de Sao Gon~alo; urna penitencia dos homens· urna 
penitencia de mulheres; urna penitencia dos meninos; urna penitencia das 
viúvas e solteironas. Fornece-lhes dinheiro para que possam ter seus trajes 
em ordem - "fardas", como lhes chama, provavelmente por reminiscencia 
de seus tempos de soldado. Incentiva a multiplica~ao de novenas e pro
c1ssoes, mas sua predile9ao especial é pelas festas juninas. Se é ano de 
fartura, compra, quantidade de fogos, encomenda balóes, que distribui por 
quem venha ate sua porta. Nos anos de seca, os fogos minguam, mas há 
sempre urna grande fogueira <liante de sua casa e alguns balóes. Natural
mente, o mais festejado <lestes santos é Sao Pedro. Pereira de QuEmoz c) 
1958. , ' 
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la9os familiares pelas brigas constantes, nao persistem mais nem o 
"batalhao", nem as cerimónias religiosas, impossíveis de serem reali
z~das porque. requerem um certo grau de harmonía coletiva que ali 
nao existe mais. 

Aparentemente, mantém Pedro Batista rela9óes razoáveis com 
os padres, seja o de Jeremoabo, seja o de Paulo Afonso. E:stes se 
hospedam em seu hotel sem pagar nada quando vem ao povoado. 
Nas comemora96es importantes, como a inaugura9áo do motor um 
d?s dois vigários é convocado para a competente missa e demais 'festi
vidades. No entanto, a animosidade é recíproca: tanto Pedro Batis
ta me falou mal dos padres em geral, quanto o vigário de Jeremoabo 
me . fal.ou mal de Pedro Batista. A malqueren9a gira en1 torno da 
retr1bu19ao pelos servi9os religiosos. O vigário de Jeremoabo acusa 
Ped~o ~atista d.e nao querer . sa~e~ dos padres porque nao quer pagar 
o ~1nheiro dev1do pelas cenmon1as, guardando tudo para si. Pedro 
~at1sta, por sua vez, afirma que "quando um padre chega num lugar, 
e um horror para o pobre, rapa todo o dinheiro do pobre: cobra por 
casamento, cobra por batizado, cobra por tudo, junta todo o dinheiro 
da pobreza e vai embora ... " Nao está certo, porque nao se deve vender 
a palavra de Deus. E estabelece logo a compara9ao: ele, Pedro Batis
ta, só cura "por caridade" e quando lhe pedirem "pelo amor de Deus". 
Nao cobra de ninguém, aceita somente aquilo que espontaneamente 
lhe oferecem, e se o pobre nada tem, contenta-se com que este lhe 
diga um "Deus lhe pague". 

Os grupos de famílias que gravitam em torno de Pedro Batista 
~istinguem-se em vários aspectos dos baianos com os quais convivem. 
A primeira vista, Santa Brígida parece urna só comunidade. Mas a 
medid~ que se conhece mais a fundo o povoado, as linhas de separa9ao, 
que nao se inscrevem no espa90, pois nada separa casa de baiano de 
casa de romeiro, surgem nos comportamentos. No dia de feira é 
raro. que nao estate um conflito - mas sao sempre entre baianos. Nes
se dta, numa das casas do largo, urna rabeca, urna viola, urna sanf ona 
ressoam gemebundas, ritmando o arrasta-pé, pontuado de copinhos de 
cacha9a - sao os baianos que se divertem. Durante a semana na 
sombra do oitáo, mulheres .desgrenhadas vigiam crian9as remele~tas, 
e as voz~s se e~g~em num dtapasáo de gritos - sao baianas que pas
sam o dia em ocio. 

Pelo larg~ escaldante passam mulheres muito erectas, de pote a 
cab~a, o vestido afogado ao pesco90, as mangas compridas, - sao 
rometras "botando" água. Ou, a sombra do oitao meninas bordam 
n? bastidor, velhas tecem renda de bilro, - sao ro~eiras ganhando a 
vida. A noite, um rumor de ladainhas enche o ar sonolento - sao as 
penitent~s romeiras a cantar de cruz em cruz, numa atividade que nao 
lhes de1xa tempo de sobra para mexericos. (13) Mais tarde, noite 

~ 13 > Nao quer dizer que nao existam mexericos. Sornen te a vida das 
romeiras, sendo muito mais ocupada do que a das baianas o tempo que 
resta para isso é muito menor. ' 
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negra, os lamentos dos penitentes ressoam, quando vao de colina em 
colina no seu fadário. 

E.stes comportamentos mais visíveis, que dao um cunho especial 
a comunidade, sao índices de outros. A f amília romeira é em geral 
legalmente sancionada, pois Pedro Batista só aben9oa os c~sa~entos 
que forem feitos no civil. Respeita-se o ~are?tesco; a soh~~n~dade 
familial está em vigor; e, mais ainda, a sohdanedade comunitaria f~z 
com que os deserdados ___. principalmente as velhas viúvas, as solte1-
ronas, - sintam que tem a quem recorrer em época de calai:nidade. <14

> 

Pedro Batista, supremo árbitro dos comportamentos mora1s, reprova 
violentamente o adultério do homem como da mulher e nem mesmo 
admite o namoro: os pais que busquem consorte para as filhas e casem
-nas logo no civil, sem encontros a porta ou nas esquinas. 

Naturalmente, Pedro Batista nao admite meretrizes no meio de 
sua gente. Quando aparecem, tentando estabelecer-se no povoado, 
procura meios de afastá-las, pois nao está certo fam~i~s ~e misturarem 
com mulher-dama. J á chega o que tolera: a coex1stenc1a com a co
munidade baiana, onde as mulheres sao quase todas prostitutas, e a 
essas nao pode mandar embora. De f~t?, a f~míli~ está muito de~?r
ganizada entre os baianos de Santa Bng1da: nao so numerosas un1oes 
nao . sao legalizadas, como também o borboleteamento de homens e 
mulheres é grande, sem f alar que mesmo as mulheres casadas g~zam 
em geral da fama de divertidas. As ro~eiras ostentam. un1a v1rt~o
sa indigna9ao contra os costumes das ba1anas, que cons1deram levia
nas e despudoradas. Estas, por sua vez, afirmam que a virtude ro
meira é pura hipocrisia, que entre elas também existe sem-vergonhice ... 
Mas, embora argüindo de hipocrisia, sao obrigadas a convir que a 
grande maioria das romeiras leva vida direita. 

O Padrinho impóe aos que vem morar ao pé dele urna série de 
outros comportamentos. Nao pern1ite que fumem, nem que bebam, 
nem que joguem, nem que dancem, nem que se percam em farras, 
nem que andem armados; é contra todos os vícios. Contrariando os 
mores rústicos, exige que nao se responda violentamente a nenhuma 
provoca9ao. E,le mesmo teve de agüentar muito desaforo dos baianos 
quando se desencadeou o ciúme <lestes contra os romeiros. Sua ati
tude edificante é até hoje apontada como exemplo e nao se tem notícia, 
no meio romeiro, de desfor9os violentos, nem de vingan9as; quem 

(14) Urna das preocupa~óes é com o enterro decente, no medo de 
que, nao dando o dinheiro, acabe o indivíduo sendo enterrado em rede, 
sinal de suprema miséria. Em Santa Brígida nao há tal medo: a comu
nidade toda concorrerá para que o enterro seja de caixao. Também atual
mente a Dan~a de Sao Gon~alo tomou urna fei~áo especial, porque toda 
a comunidade contribui a fim de que possa realizar-se. Ver Pereira de 
QUEIROZ, c), 1958. 
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tem queixas, recorre ao Padrinho, que repara as injusti~as e o mal 
que foi feíto. 

Estas condutas romeiras e a influencia benéfica de Pedro Batista 
sobre o seu povo nao foram observadas por mim somente. Em Je
remoabo, em Paulo Af onso, por onde quer que se conhe9a a existencia 
do Velho e sua gente, sempre me afirmaram que a comunidade que 
em torno dele vive é ordeira, organizada e progressista, porque ele 
assim o exige, e que é um hornero inteiramente dedicado a fazer o 
bem. Apenas deploram que o "fanatismo religioso" fa9a os adeptos 
encararem Pedro Batista como reencarna9ao do Padre Cícero. O 
próprio vigário de Jeremoabo, apesar da evidente má vontade contra 
Pedro Batista, nao me disse outra coisa; ajuntou somente que "ali se 
estava formando um novo Canudos", pois a dedica~ao ao Padrinho 
faria com que os romeiros se levantassem como um só homem, se 
alguém tentasse algo contra ele. 

Antes de vir para junto do Velho, em seu lugar de origem (pro
vem quase todos dos municípios de Agua Branca e Mata Grande, em 
Alagoas),<15) levavam os romeiros urna vida em tudo semelhante a 
dos baianos, con1 a mesma desorganiza~áo e as mesmas brigas. 
"- Era urna terra onde nao havia mais caridade", disseram-me várias 
vezes, para explicar que, quando alguém passava necessidade, nao ti
nha nem parente, nem padrinho, nem vizinho que lhe valesse. Eram 
como os baianos sao agora, pois entre estes nem filho ajuda o pai, 
nem pai ajuda o filho. Na comunidade que se refez em torno do 
Padrinho, tornaram a encontrar apoio e seguran9a. Reconhecem a 
<lívida que tem para com ele e proclamam que morreráo por ele se 
preciso f or. 

Nao é, porém, apenas para melhorar a vida terrena que Pedro 
Batista desenvolve ordem e harmonía entre a sua gente, é porque so
mente assim as penitencias, a Dan9a de Sao Gon~alo, as procissóes e 
as novenas serao boas, isto é, permitiráo alcan9ar a salva~ao. As 
penitencias só tem valor para alívio dos pecados quando sao bem feitas, 
isto é, quando nenhum penitente compareceu a elas em estado de bri
ga com alguém; caso contrário, estraga a penitencia, e nao só a sua 
como a de todos os demais. "- Se um nao reza em ordem, a reza 
de todos se perde", afirma D. Dodo, especialista em coisas de religiao. 
Se todos agirem como irmaos, isto é, com espírito de colabora9ao e 
de simpatía, entao qualquer reza terá valor para todos. :e coletiva
mente que se alcan9a a salva9ao, assim como coletivamente se vive; 
o trabalho de batalhao assegura a subsistencia quotidiana, as rezas em 
comum afirmam a solidariedade de todos. 

A fraternidade constituí assim a regra fundamental da comuni
dade, e é nela que se apóiam os comportamentos morais e religio-

(l5) Há também um ou outro romeiro baiano, cearense, ou sergi
pano; a maioria, porém, é de alagoanos. 
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sos. A fraternidade dentro da comunidade, junta-se a rela9ao pai
filho para com Pedro Bati~ta. Reconhecem-no mesmo os estranhos 
ao grupo, os baianos, a gente de Jeremoabo: "Os romeiros vivem 
como filhos sob a tutela de um pai, nada lhes falta porque tudo lhes 
fornece Pedro Batista, e assim sao muito felizes porque tem sempre a 
quem recorrer". Santa Brígida, oásis no deserto do abandono nordes
tino, atrai ~ada vez mais romeiros a medida que sua fama se espalha. 

Romeiros de Pedro Batista nao sao apenas os que vieram estabe
~ecer-se junto dele. Há muitos que vem visitá-lo, pedir-lhe a ben9ao, 
implorar urna cura, voltando em seguida para seus municípios ou seus 
Estados. Outros contentam-se em escrever-lhe, consultando-o. Mas 
todos os que se dizem romeiros devem seguir as normas de conduta 
do Padrinho, estejam onde estiverem; e realmente o fazem, segundo 
consta. A influencia de Pedro Batista cobre área muito maior do que 
a do simples distrito de Santa Brígida. 

Apesar de existirem entre os romeiros uns mais abastados e outros 
mais pobres, as diferen9as de nível económico nao correspondem a 
diferen9as de nível social. Em princípio, ninguém ocupa lugar mais 
elevado na escala social, a nao ser Pedro Batista· os outros todos sao . . , 
1gua1s porque sao irmií.os. Há, todavía, urna hierarquía de fato de-
terminada por fatóres outros que nao os bens económicos. Pedr~ Ba
tista, que ocupa reconhecidamente a posi9ao culminante, movimenta a 
seu bel-prazer os indivíduos, distinguindo alguns com sua confian9a 
e transformando-os numa espécie de conselho deliberativo e executi
vo. O fervor que dedicam ao Padrinho, a simpatia que lhe merece
ram, sao as principais razóes desta eleva9ao; no entanto outros foram 
distinguidos porque reconhecidamente sao de bom con~elho, sensatos 
capazes de iniciativa, mais arejados do que a maioria. Estas qualida~ 
des de nada lhes valem se nao tiverem conquistado também a boa 
vontade do líder. A mola é, pois, este, que forma em torno de si a 
habitual camada de intermediários e de lugar-tenentes sobrepon-
do-a a dos simples adeptos. ' 

Há entre os intermediários urna diferencia~ao; uns tem a seu 
cargo as atividades religiosas, outros sao os conselheiros e executantes 
civis. Numa comunidade ainda pouco atingida pela divisao dos seto
res culturais, a distin~ao tem sua importancia. Pedro Batista, porém, 
gover~~ tud.o. Para o exercício religioso sao requeridas qualidades 
e~pe~ia1s, se1am dons com que o indivíduo nasce, sejam conbecimentos 
tecn1cos que p~de adquirir pela aprendizagem, e que o indicam como 
apto. para ser hder neste setor; estáo neste caso os decurióes das peni
ten~1as, os mestres da Dan9a de Sao Gon~lo, D. Dodó que conhece 
mu1to be~ ~ezas e até o catecismo, etc. Para as práticas civis, bom 
se~so, arguc1~, sabe~ ler e escrever, constituem trunfos valiosos. Há, 
P?IS, dupla h~e~arqu1a em Santa Brígida, urna hierarquía civil e urna 
h1erarqu1a rehg1osa, mas a ascensao em ambas é regida pelo Padrinho. 

• 
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O Governo Federal come9ou a instalar, na fazenda da Gamelei
ra, um centro de coloniza9ao; retalhou-se a terra em lotes que serao 
cedidos aos romeiros; abriram-se novas fontes, melhoraram-se as anti
gas; constróem-se agora as casas, os silos, a escola, a garagem para 
os tratores. O engenheiro-agrónomo encarregado da instala9ao me 
fala com entusiasmo na inaugura9ao concomitante de um play
ground para as crian9as, de um cinema para os adultos. Pedro Batis
ta semanalmente vai a Gameleira inspecionar as obras; é o dono, urna 
vez que ainda considera a Gameleira como sua. O engenheiro expli
ca-lhe os planos, busca sua aprova~ao. Quando retorna, os romeiros 
vem a noitinha indagar em que pé estao os trabalhos. O Velho expli
ca. E, no ar, ressoam as palavras mágicas que nomeiam coisas que 
todos desconhecem e que sao ouvidas num silencio recolhido. Até que 
de repente suspira urna velha: "Aquí é mesmo o céu!'' 

2) Categorias de movimentos messiánicos rústicos 

1 

Todos estes movimentos rústicos que acabamos de descrever for
mam um único tipo ou há possibilidades de, entre eles, descobrir urna 
subtipologia? Movimentos cuja origem ou é católica, ou protestante; 
que ora foram pacíficos, ora foram guerreiros; que acabaram sendo 
dissolvidos ou que persistiram vitoriosos, eis a divisao que se poderla 
fazer a primeira vista, a qual se juntaria a separa9ao entre movimen
tos do sul e movimentos do norte. No entanto, nao nos levariam a 
nenhuma compreensao mais profunda, além de nao serem propria
mente sociológicas. 

Em forma e ritmo, os movimentos sao sempre semelhantes e 
concordam com a caracteriza9áo a que até agora chegamos dos movi
mentos messianicos de um modo geral. Todos tem como fulcro um 
indivíduo que se acredita possuir atributos sobrenaturais e que vati
cina catástrofes de que só se salvaráo os seus adeptos; estes buscam 
ou desencantar um Reino ou fundar urna Cidade Santa, pondo para 
isto em prática os comportamentos aconselhados pelo líder. Os carac
teres do Reino Messianico também sao do mesmo tipo geral: trata-se 
de um Reino Celeste que existirá neste mundo, dotado de atributos 
maravilhosos, lugar onde nao se adoece, onde nao se precisa traba
lhar, onde se é plenamente feliz, onde residem os santos. Os agrupa
mentos assim formados acabam quase sempre destruídos pelas fór9as 
da sociedade global. O ciclo pode recome~ar, como acontece em 
torno das figuras do Padre Cícero ou do Monge J oao Maria, ou pode 
extinguir-se com o insucesso. 

Interiormente, normas governam o comportamento dos fiéis, que 
também sao distribuídos segundo certas posi9óes sociais. Isto é, os 
grupos nao estao abandonados a pura emo9ao e efervescencia afetiva, 
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,, 
conforme quiseram fazer crer muitos dos autores que lhes dedicaram 
aten9áo. <1> As normas podem nao ser as que habitualmente regem 
os comportamentos rústicos, mas existem, e o próprio Euclides da 
CUNHA, que pintou a comunidade de Canudos sob os tra9os de um 
acesso de loucura coletiva, teve de convir que ali reinava "urna ordem 
inalterável". (2) 

Há uniformidade na composi9ao dos adeptos destes movimentos, 
que sao proprietários de terras, sitiantes, moradores, vaqueiros, lavra
dores de diverso tipo, mas todos levando urna existencia modesta, 
as mais das vezes em nível de agricultura de subsistencia. No agru
pamento de Silvestre, dominava a "gente do povo", consoante os tes
temunhos da época: poucos eram abastados, pois urna das razóes que 
levavam ao ingresso era ser a vida muito cara, e "quem nao tinha 
dinheiro nao se podia enterrar nas igrejas". (3) Os sebastianistas da 
Pedra Bonita se compunham de famílias humildes que, localizadas na 
Serra Formosa, "moravam em choupanas de palha e trabalhavam pró
ximas urnas das outras". (4) Sitiantes, vaqueiros, moradores, a par de 
alguns fazendeiros ricos, formaram o grosso das hostes do Conselhei
ro, do Padrinho, do Beato do Caldeirao, de Senhorinho no Circo dos 
Santos, do Monge José Maria no Contestado. Os colonos de Sao 
Leopoldo, que tinham chegado da Alemanha sem recursos, cultivavam 
a terra com os bra9os da familia. Pedro Batista, finalmente, congre
ga a sua volta grande quantidade de gente que só pode ser classificada 

(1) Deixamos de examinar estes movimentos no que toca ao proble
ma de saber se se tratava ou nao de fanatismo religioso, ou de loucura 
coletiva, porque sao problemas psico-sociológicos. A nosso ver, a maioria 
deles nao foi nem fanática, nem aberrante. Pelo conhecimento que ternos 
do que se observa em Santa Brígida, pendemos antes a supor que se tra
tava de urna revivescencia religiosa, mas que nao atingia foq;osamente a 
nenhum paroxismo; nesta comunidade, os romeiros se entregam a um 
número muito maior de práticas religiooas do que os baianos, mas a 
atmosf era da vida quotidiana nao é de religiosidade exagerada. O outro 
dado positivo que ternos, contrariando também a caracteriza9ao de comu
nidades de fervor exacerbado, é a puni9ao que incorriam, no movimento 
do Contestado, aqueles que tinham extases ou entravam em transes. :6 
possível que muitos dos líderes messianicos tivessem o modo de pensar de 
Pedro Batista: as práticas religiosas sao urna ocupa9áo útil, que impede a 
reuniao para falar mal da vida alheia, que preenche as noites dos que, 
caso contrário, se entregariam as aventuras amorosas ou ao jogo, ou a 
outras atividades condenáveis. Isto é, constituem um mecanismo de con
trole social muito eficaz. Houve alguns movimentos cujas práticas pare
ceram exorbitar do normal; principalmente o da Pedra Bonita. Mas nao 
é a nós que cabe esclarecer o porque da diferen9a, urna vez que em seus 
aspectos mais gerais sao semelhantes a todos os outros. 

(2) Euclides da CuNHA, 1936, pág. 195. 
(3) René RIBEIRO, 1960, pág. 137. 
(4) A. Attice de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 233. 
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de roceira, pois muitos, embora possuidores de boas extensóes de ter
ras, trabalham-nas em família, empregando quando muito o "bata
Ihao" para aumentar o tamanho das planta9óes. 

A estrutura social interna também se apresenta sempre semelhante, 
nestes grupos. O líder ocupa a posi9ao mais elevada e, entre ele e 
os fiéis, há ora um indivíduo intermediário, ora um grupo que fica 
encarregado da fiscaliza9áo e execu9ao das normas, em nome do mes
sias. As rela9óes dos adeptos com os líderes sao sempre do mesmo 
tipo em todos os movimentos. E.stes dominam totalmente a vida da 
comunidade, ditando as normas de conduta e fiscalizando (pessoalmen
te ou por um intermediário) o seu cumprimento. A medida que o 
grupo vai aumentando, também se vai tornando mais complexa a 
organiza~ao, maior o grupo de intermediários. Em Juazeiro, por 
exemplo, formou-se finalmente urna cidade de acordo com os padróes 
habituais das cidades, no Nordeste, com sua administra9ao e organi
za9áo legal, embora ainda o Padrinho continuasse a autoridade supre
ma; o resultado foi ele também assumir os postos administrativos 
locais mais importantes, como o de prefeito municipal. 

Os componentes da camada intermediária sao elevados a situa-
9áo de que gozam por vontade do líder, o qual constituí, pois, a mola 
ordenadora das posi9óes individuais dentro do novo grupo social cons
truído pela comunidade messianica. Sao os apóstolos, sao os Doze 
Pares de Fran9a, sao os sabidos; as vezes podem ser distinguidos com 
títulos honoríficos, - duques, condes, príncipes; outras vezes, nao 
tem título algum, sao simplesmente os lugar-tenentes do messias. Abai
xo desta camada, a plebe dos adeptos: os jagun9os, os ensinados, os 
monarcos (nome dado aos adeptos do Monge José Maria). 

No interior da massa também se podem forn1ar ainda grupos, 
como a Santa Companhia, o Exército Santo, os penitentes, as cortes 
celestes; outras vezes, ela nao é mais do que simples reuniao de famí
lias. En1 ambos os casos, o messias é o aglutinador dos diferentes 
elementos, sua presen9a atr~ os adeptos e os mantém reunidos, soli
dários. No entanto, é ele 'também o principal fator de diferencia9ao 
interna, seja elevando os que lhe sao simpáticos a altura de conselhei
ros e apóstolos, seja permitindo a partilha interna dos grupos de peni
tentes. Esta diferencia9ao pode tornar-se cada vez mais complexa, 
em fun9ao do crescimento quantitativo do grupo - e voltamos a 
chamar a aten9áo para Juazeiro, que atingiu o máximo de complica-
9ao interna, dentre todos os grupos estudados. 

O outro aspecto comum aos movimentos era serem compostos 
de conjuntos de famílias; relativamente raras eram as adesóes de indi
víduos isolados. Conseguir o ingresso de urna familia prestigiosa na 
comunidade era urna das melhores maneiras de atrair para ela todos 
os paren tes e aderentes. Outro sinal da valoriza9ao da f amília era a 
enf ase dada a f ormaliza9ao do casamento, fosse segundo as normas 
religiosas ou legais, fosse de acordo com outras regras qúe- ·os - rtie-s-.:.· 
sias criavam. E, reciprocamente, aqueles que se eximiam de tal exi-
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gencia eram considerados pecadores, sendo expulsos do grupo ou 
condenados a um castigo qualquer. Antonio Conselheiro nao admitía 
"que vivessem juntos casais nao casados na lgreja"; <6 > o Padre Cícero, 
o Beato Louren90, Pedro Batista, condenavam os amancebados; nos 
movimentos da Cidade do Paraíso Terrestre, no Reino Encantado, en
tre os Mucker, na Guerra Santa do Contestado, novas regras matri
moniais vinham substituir as antigas, mas sempre categoricamente 
impostas. 

A importancia dada ao casamento e a família, juntava-se o reco
nhecimento explícito das rela9óes fraternas como base social por exce
lencia da comunidade. A comunidade messianica era concebida como 
grande família, constituída pelo líder, - o Pai, o Padrinho, - e pelos 
n1embros, irmaos sob sua tutela. As rela9óes familiares sao, pois, as 
significativas, isto é, as que definem o grupo: irmandade, confraria, 
sobre a qual governa o Patriarca. Família sagrada; a religiao exige 
e sanciona entre os membros as rela9óes de tipo familiar, impondo 
urna série de práticas que visam ao seu ref or90. 

O messias brasileiro também constituí ao mesmo tempo o chefe 
religioso e profano de suas com_unidades; as duas faces estao integra
das e sao indivisíveis. Alguns, como Antonio Conselheiro, os Monges 
do Contestado, Jacobina, Senhorinho, tinham a religiao como o objetivo 
mais importante, e os comportamentos profanos deviam ser regula
mentados para que se pudesse alcan9á-lo. Outros, como Silvestre, 
Joáo Ferreira, o Padre Cícero, o Beato do Caldeirao, Pedro Batista, 
tinham como finalidade a melhoria de vida dos adeptos, e a religiáo 
se tornava o meio mais fácil de atingi-la. Num e noutro caso, porém, 
nao há como desprender sagrado de profano. Comportamentos de um 
e de outro tipo estáo indissoluvelmente ligados, de tal maneira que, 
aceitando os primeiros, sao os adeptos inevitavelmente obrigados aos 
últimos. 

~stes messias podem reencarnar figuras cristas - Santo Antonio 
o Espírito Santo, Cristo. No entanto, a figura de D. Sebastiáo, qu~ 
pertence a mitología portuguesa, nao s6 f oi alvo de espera messiani
ca, como deu lugar a dois movimentos, o da Cidade do Paraíso Ter
restre e o da Pedra Bonita; Silvestre José dos Santos e Joao Ferreira nao 
eram a reencarna9ao de D. Sebastiao, mas seus enviados. A lenda do 
Encoberto, adaptada ao meio brasileiro, se desvanece porém, e as espe
ran9as messianicas, a partir de determinado momento, vao concentrar
se em torno de do is personagens principais: o Padre Cícero no N ordes
t~, o Monge Joao Maria no Sul. Líderes religiosos que efetivamente exis
tiram, urna vez cumprido o seu ciclo de existencia, passaram a ser es
perados como autenticos beróis messianicos. O meio rústico brasileiro 
goza, pois, da peculiaridade de contar, boje, com messias aut6ctones, 

(IS) A. MONTENEGRO, 1954, págs. 31-33. 
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que sao figuras pertencentes ao catolicismo popular, que concentram as 
esperan~as :nessian~cas das P?pula9óes rústicas dessas regióes. (6) 

Tais sao as hnhas gerais dos movimentos messianicos rústicos: 
concordam com as descri96es ef etuadas na primeira parte deste tra
balh~~ ~ªº haven,do, pois, dúvida quanto a sua classifica9ao como 
mess1anicos. Porem, ao lado de movimentos que interessam exclusi
vamente popula9óes sertanejas, bouve um que se passou entre colo
nos ale~aes, ainda nao ligados a nacionais por intercasamentos e vi
vendo isolados do meio brasileiro. <7> ~ cabível indagar da semelban
~a ou nao ' da.s situa9óes. sócio-estruturais destas duas popula9óes rús
ticas, mas etnicamente diferentes, que se envolveram todavía em feno
menos da mesma categoría. 

11 

Comecemos pelo movimento dos Mucker, dada sua singularidade 
no panorama do país; tendo tido lugar numa popula9ao etnicamente 
P.ur~, contrari.a .ª tese de muitos autores que querem . explicar o mes
sian1smo brasilerro como fruto da instabilidade emocional dos mesti-
9?S. Constituía ,ª colo~a um agregado de famílias, todas a princí
p10 no mesmo nivel soc1~l, que se foram entrela9ando por intercasa
mentos, como mostram tanto o livro de Ambrósio SCHUPP quanto o 
de Leopoldo PETRY. Estavam aparentemente organizadas, seus mem
bros levavam vida pacata; além das funroes familiares cada urna era 

b
, T ' ' 

~am em, pequeno centro de produ9ao. Nao havia instru9ao entre 
eles, grande parte era analfabeta; indivíduos formados médicos padres 
e pastores, praticamente inexistiam. ' ' 

_ Falamos da situa9áo nas picadas, onde moravam os sitiantes, pois 
Sao Leopoldo, a pequena capital da colonia, já tinha foros de cidade 
of erec~ndo socorro religioso e apoio administrativo quando deles s~ 
necess1ta~a. Nen.hum colono exercia ' justi9a por suas próprias maos, 
!ªn~o. ,~ais 

8 
que v1n~am da Europa ~abituados a recorrer ao aparelho 

JUd1c1ano. < > Dese1osos de progredir, envidavam os maiores esfor9os 

,.. (~) Note-se .ainda que os dois líderes que foram realmente guerreiros, 
Antonto <?o~selheiro e o Monge José Maria, foram figuras que se apaga
ram, pers:stmdo .os dois messias pacíficos, que sao o Padim Ci~o e o 
Monge J oao Mana. 

<7> Pelo menos é o que se depreende das obras de Ambrósio ScHUPP 
e Leopoldo PETRY. 
, (S) . Em toda ~ tragédia dos Mucker, os colonos recorreram sempre 
as aut~nd~des de .s~o Leopoldo e a admini~tra~áo do país para se defen
terem? f?1 num uruco momento de desespero que revidaram e tentaram 
azer JUStl9a! depois que incendios devoraram várias habita9óes e vitimaram 

velhos e cnan9as. C?s própr.ios Mucker, achando-se perseguidos, também 
rocuraram . as autondades, indo até o ponto de enviarem emissário ªº 

io de Janeuo, pedir audiencia ao Imperador. 
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para prover sua zona de igrejas e escolas. Eram disciplinados e 
ordeiros. 

De início, a situa9ao da colonia f ora a de urna sociedad e estrutu
rada segundo um sistema familiar, contando boa parte de colonos 
vivendo em economia de subsistencia e em isolamento. No entanto, 
em sua terra natal, tinham conhecido condi9óes sociais diferentes com 
muito maior cópia de necessidades; insatisfeitos com o nível de sua 
existencia na pátria, tinham emigrado para os trópicos com o intuito 
de melhorar de vida. Ali chegando, e a medida que se aclimatavam, 
obtendo sucesso em suas planta9óes, tentavam cada vez mais recons
truir, melhorado, o quadro da existencia anterior. Necessitavam 
entao, de instrumentos e de mercadorias que nao podiam produzir. ' 

Muito cedo aqueies que tinham dotes de con1erciante perceberam 
~s possibilidades desse setor e, desde que juntaram pequeno capital, 
1nstalaram vendas sortidas de utensílios domésticos, instrumentos de 
lavoura, pe9as de vestuário, lou9as, treos de cozinha, além de certos 
alimentos e vinho, que lembravam a pátria aos exilados. O colono 
trazia o excesso de suas colheitas - feijáo, milho, ovos, mel, n1antei
ga, - recebendo o pagamento em dinheiro ou em mercadorias· nao 
podia t~a~sportar aqueles generos até a cidade pois a viagem "~obre 
ser fasttd1osa, lhe roubava boa parte do tempo" que devia empregar 
na lavoura. O vendeiro, porém, "sustentava urnas trinta ou quarenta 
bestas de carga e até mais e, quando tinha um depósito regular daque-
1~ . produtos, ~azia-os transportar pelas suas mulas, ao mercado mais 
v1z1nho, aufenndo, nessas transa9óes, lucros consideráveis". (9) Mas 
ao lado destes que enriqueciam, havia colonos que nao iam além de 
verem assegurada a sua subsistencia, enquanto outros rodavam no 
declive das dívidas; e tudo dentro da mesma família. 

Assim, aqueles grupos fa miliares anteriormente no mesmo nível 
sócio-economico, cindiam-se agora formando camadas económicas di
ferentes; os comerciantes sobrepujavam os sin1ples agricultores. Co1n 
o desenvolvimento da. administra9ao pública, cada vez mais necessária 
da.do o aumento da colonia, os funcionários de categoría f oram esco-
1h1dos entre os que eram economicamente mais hábeis. Assim os 
c?merciantes foram nomeados prefeito, delegado, subdelegado, exer
c1am fun9óes de controle e de mando que os caracterizavam como 
camada realmente dominante. Operava-se, pois, urna transforma9ao 
~rof~nda que era a passagei:n de urna comunidade anteriormente igua
htána e ordenada em famíhas, para urna comunidade estratificada se
gundo as posses económicas. 

. "As. cartas diri~idas por Jacobina e sua irma aos paren tes ricos; as 
ex1genc1as. de perdao da~ <lívidas pelos credores .que quisessem ingres
sar na se1ta; ~s. prega9oes da profetisa, demonstram que a aquisi9áo 
de bens matena1s por parte de alguns membros da comunidade e o 

. . 
(9) Ambrósio ScttuPP, s. d., págs. 13-14. 
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aproveitamento déstes mesmos indivíduos na administra9ao pública 
determinavam o ressentimento dos parentes menos afortunados, quei
xosos da soberba dos novos-ricos. 

A organiza9ao social aparentemente intata recobria urna deses
trutura9áo invisível a primeira vista, que se refazia em termos dife
rentes; a colonia estava en1 pleno processo de mudan9a social. A co
munidade dos Mucker constituiu urna rea9ao contra ela. Dizendo-se 
inspirada pelos poderes celestes, Jacobina impunha noves comporta
mentos e nova solidariedade coletiva (de que exemplo claro era a 
troca de maridos e mulheres entre diferentes casais assim como a 
exigencia de por en1 comum os bens), criando urna 'nova comunida
de, diferente tanto da antiga, quanto da que estava em forma9ao. 
Isto é, nao fugia a mudan9a; só nao aceitava os termos em que ela se 
fazia, pois a camada superior nao devia ser a dos ricos, e sim a dos 
pobres, a dos humildes, como mandava a Bíblia. Sua comunidade 
constituía a verdadeira elite, pois reunia os eleitos do Senhor. 

Tratava-se nao só de um movimento inovador, como subversivo 
e revolucionário, segundo a diferencia9ao que E. J. HoBSBAWM tra9a 
entre reforma e revolu9ao: no primeiro caso, as institui9óes sao con
sideradas boas, necessitando apenas de algumas reformas para funcio
narem impecavelmente, enquanto no segundo caso elas nao prestam 
mais, é preciso tudo destruir e reiniciar de zero, a come9ar pela pró
pria estrutura social. (lO) 

. ?s nov?s comportamentos pareciam surgir espontaneamente das 
f:_1c9oes e. ~J~stamentos entre as camadas em forma9ao, sem imposi-
9ao autontana por parte da camada superior; pelo menos nao sabe
mos de exigencias de . taxas, de alugueres, de impostes, etc.,' que vimos 
acompanhar a mudan9a de sistema de rela9óes sociais, todas as vezes 
que a camada superior assumia seu papel dominante com toda a 
potencia, chamando a si a formula9ao dos valores e comportamentos da 
sociedade global. Ela entao ditava as normas a camada dominada que 
nada mais podía fazer senao submeter-se, e o movimento messianico 
constituía também urna rebeliao contra esta falta de independencia. 
No c!so dos Mucker tal nao parece ter~se produzido. A sin1ples cons
tata9ao de que os mais ricos se tornavam mais importantes, manda
vam, ocupavam fun9oes administrativas, podiam comprar tudo quanto 
lhes apetecesse, distanciando-se nao só pela posi9ao social mas também 
pelas c:_omodid~~e~ e pelo luxo de vida de seus antigos iguais, levava 
a rea~ao mess1an1ca, sem que a situa9áo tivesse chegado as demasias 
da total aliena~áo. 

Embora o colono alemao se trasladasse aparentemente sem desor
dem de urna estrutura social igualitária para urna estrutura social 
e~tra!ifi~ada, substituído o sistema de parentesco, em sua fun9ao de 
d1stnbu1dor dos indivíduos pelo espa90 social, pelo sistema económico, 

(10) E. J. HoBSBAWM, 1959, págs. 10-11. 
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sem maiores abalos, a transforma9áo profundamente operada deter
minava como rea9áo um movimento n1essianico inovador, subversivo 
e revolucionário. 

111 

Muito maior interesse tem para nós os movimentos sertanejos, 
numerosos e passando-se numa sociedade propriamente brasileira. A 
sociedade rústica nacional, tanto no Nordeste quanto na regiáo serra
na de Santa Catarina, - duas zonas de cria9áo <11> e de agricultura 
de subsistencia, - era composta de urna justaposi9áo de linhagens 
ou famílias-grandes, compostas de um núcleo consangüíneo, em geral 
legalmente constituído, aureolado por parentes mais afastados, ramos 
bastardos, afilhados, agregados, sob o mando de um chefe que costu
meiramente é designado como coronel;<12> além dos la9os de sangue, 
os la9os de parentesco religioso determinados pelo compadrio integra
vam os indivíduos nestes grupos. ( 13) Formavam como que pequenas 
piramides suficientemente independentes, pois cada qual tinha em seu 
interior tudo quanto necessitava social e económicamente para 
subsistir. 

A importancia do grupo familiar era primordial: para explicar 
quem era alguém, era imprescindível dizer de quem era filho, de quem 
era parente; entao sabia-se que rela~óes manter com ele, se de coope
ra9áo, se de conflito. Em qualquer livro que ainda boje se consulte 
sobre o Nordeste ressalta a enfase dada as linhagens para localizar os 
indivíduos; nas memórias de Ulisses Lins de ALBUQUERQUE, por exem
plo, deparamos a cada passo com expressóes como estas: "~sse Pedro 

(11) Zonas de cria9áo diferentes da do Rio Grande do Sul, que explo
rando comercialmente o charque, deu lugar a urna cria~ao destinada ao 
abastecimento dessas indústrias. No interior do Nordeste, o jabá, que é o 
charque nordestino, rudimentarmente produzido, servia para a subsistencia 
local e quando muito atingia alguns mercados regionais; o gado em pé 
descia para o litoral, a fim de abastece-lo de carne (Thomaz PoMPEU 
SoBRINHO, 1937, págs. 332-336). No Contestado, a cria~áo também inte
ressava unicamente ao comércio regional, e nao era explorada em larga 
escala (Pereira de QuEmoz, a), 1957, págs. 46-47). 

(12) "Além do parente legítimo ou ilegítimo, do parente consangüíneo 
ou afim, há o parente espiritual, muitas vezes vinculado as pessoas com 
la~os mais estreitos, com obriga~oes e deveres"; observa~áo formulada para 
o Nordeste, mas que, também serve para a regiao do Contestado (Thomaz 
POMPEU SoBRINHO, 1937, pág. 386). 

(13) Além do batismo religioso, outr~ práticas costumeiras ainda 
boje estabelecem rela9oes de compadrio tao sérias e fiel~ente cu~pr!d~ 
quanto as religiosas, no Nordeste e na zona serrana. Ass1m a cenmorua 
da fogueira de Sao Joao, cerimonias da Semana Santa, etc. 

, 
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Avelino devia ser filho do professor José Correia Pican90 ( .. . ) Há 
pouco tempo seu neto Luís A velino Freire, meu compadre ( . .. ) " -
e mais adiante: "Deles descendia o coronel Manuel Inácio da Silva 
Azevedo, cu jo pai chamava-se Raimundo Ferreira Portugal. .. "<14> O 
mesmo se dava no Contestado; o parentesco dizia qual a posi9áo sócio
política dos diferentes fazendeiros. < 15 > 

A família se ampliava pelo casamento, que entrela~ava entre si 
as diferentes piramides num impressionante jógo de alian9as, emara
nhando as linhagens e transformando o coronel de maior prestígio, em 
cada conjunto, num verdadeiro chefe de cla. Em princípio, as rela~óes 
intrafamiliares determinavam deveres isentos de reciprocidade: a um 
parente sempre se devia dar sem esperar retribui9áo. No entanto, era 
no interior do grupo familiar que o do ut des surgia com maior vigor; 
o fato de pertencer a f amília obrigava sem remissáo ªº auxílio e a 
contrapresta9ao, e, quando infringidos estes padróes, dava lugar a 
condena~áo geral por parte da coletividade. Havia como que um con
venio tácito de presta~ao recíproca de favores entre os membros de 
urna família, apertando os la9os internos e agindo tanto em rela9ao aos 
parentes pelo sangue, quanto aos parentes "espirituais" e aos simples 
agregados. <16> O fazendeiro, em geral, faz beneficios e favores mate
riais aos agregados - cessáo de terras, empréstimos, etc.; a retribui
~ao nao se coloca, porém, no plano material e sim no plano moral, 
ligando pela lealdade o agregado ao fazendeiro que <leste se torna o 
homem, apoiando-o nas lutas eleitorais ou outras. (17) 

Esta solidariedade interna da piramide familiar, que decorre de 
contrapresta9óes recíprocas, se exprime na linguagem corrente e mais 
urna vez demonstra a importancia da família para a localiza9ao sócio
política do indivíduo. Perguntando a um jagun90 do sul que é ele, 
tem-se a resposta: "Sou gente do coronel Fulano"; e os coronéis, por 
sua vez, usam a expressáo "meu povo". <18> No Nordeste, ouve-se, 

(14) Ulisses Lins de ALBUQUERQUE, 1957, págs. 164-165. 
(15) Parentesco e compadrio determinavam, por exemplo, no Con

testado a filia9ao política (Pereira de QUEmoz, a), 1957, pág. 55, nota 88; 
pág. 67, nota 124, etc.). 

(16) O dono de terras pode granjear agregados permitindo aos indi
víduos que nao as possuem sua instala~áo netas, onde plantam a troco de 
nada; os fazendeiros de posses franqueiam sua bolsa aos que necessitam de 
recursos para qualquer empreendimento. A paga esperada é o voto, o 
auxílio nos conflitos (Zenon F. MoNTEIRO, 1926, págs. 60-61; Pereira de 
QUEIROZ, a), 1957, págs. 55-58). 

(l7) No Nordeste, "os negociantes, os donos de sitio, os fazendeiros, 
excetuados poucos, auxiliavam incondicionalmente, com seus parentes e 
amigos, os mandóes locais nao só nas elei~5es mas também nas lutas arma
das" (lrineu PINHEIRO, 1950, pág. 188). No Contestado havia a mesma 
reciprocidade ( Pereira de QUEIROZ, a), 19 57, págs. 68-71). 

(18) Pereira de QUEIROZ, a), 1957, pág. 57. 
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comumente para comentar o valor de um f azendeiro: "Fulano tem tan
tos homens". (19) E quanto maior for a quantidade de agregados que 
pode beneficiar, assim também cresce o prestígio do fazendeiro. <

20
> 

A chefia nao importa propriamente em r:ta9óes de domi~a~ao
subordina9ao, e sim em contratos tácitos que sao como que ahan9as, 
as quais inclusive podem ser desfeitas desde qu~ º. agregado ou o fazen
deiro se sinta ofendido ou espoliado em seus dire1tos;_ o agregado ab~n
dona o fazendeiro e vai procurar outro que o apadnnhe, o fazende1ro 
expulsa o morador de suas terras. E muitas vezes a vingan9a sangrent_a 
vem selar de maneira trágica esta ruptura que os mores tor~am perfe1-
tamente admissível, mas que ao mesmo tempo c~r~e. o nsco de ser 
interpretada con10 trai9ao, dada a extren1a suscetib1hd~de dos serta
nejos. Por sua vez, a necessidade em que está o fazendeiro de ancorar 
o seu prestígio no maior nú1nero de bra9os ou de voto~ que po~sa 
reunir ameniza seu despotismo; nao quer desgostar os aliados a f1m 
de que estes se mantenham fiéis. A dependencia encontra urna con
trapartida na necessidade que deles tem o coronel, que faz com que 
este respeite privilégios e direitos tradicionalmente estabelecidos. <

21
> 

É no ambito político que a solidariedade interna <lestes grupos se torna 
mais visível. Quando um coronel está de cima, entao "seu povo" goza 
de privilégios e vantagens, q~e. perde qu~ndo o chefe queda desape~do 
do poder; assim, agregado e s1tiante alme1am tanto quanto o chefe ve-lo 
subir. 

No interior das piramides familiares, a diferen9a de recursos nao 
criava diferen9as de vida. No Nordeste seco e na ~on~ s~r~ana d~ Santa 
Catarina, ser dono de grande extensao de terras nao s1gn1f1cava riqueza, 
se o proprietário nao dispunha de bra9os que a trabalhassem e valo
rizassem · ali "as classes dominantes ( ... ) quase se confundem com a 
dos sitia~tes e rendeiros, quase se confundem ainda con1 a dos ribei
rinhos, que apenas fazem o indispensável, inda que sóbrios, para nao 
morrerem a n1íngua, com a colheita simples." <22

> Se no Nordeste seco 
nao havia "nada de luxo" e "nem mesmo de conforto", <23

> na zona 
serrana a vida rudimentar dos que eram considerados grandes fazen-

(19) Zenon F. MoNTEIRO, 1926, pág. 60. 
(20) No Nordeste, "o poder de um potentado só se revela ao serta

nejo, pelo maior número de favorecidos submissos c?m que pode o pro
prietário contar ... " (Zenon F. MoNTEIRO, 1926,. pag. 60) e o mesmo 
podemos afirmar da zona serrana de Santa Catanna. 

(21) Podemos usar os verbos no presente para retratar estas relac;óes, 
pois continuam funcionando tanto no Nordeste seco quanto na zona serrana 
de Santa Catarina, segundo verificamos pessoalmente. 

(22) Zenon F. MONTEIRO, 1926, pág. 55. 
(23) Irineu PINHEIRO, 1950, pág. 120. F. Aubert de LA RÜB teve 

a mesma impressao a partir das habitac;óes, ~ois, "com raras ex~ec;óes, :'s 
habita<;óes dos fazendeiros ( ... ) sao constru<;oes modestas que nao se d1s
tinguem em nada dos sítios" (F. Aubert de LA RÜE, 1957, pág. 83). 
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deiros impressionou sobremaneira os chef es militares que combatiam 
a insurrei9áo. (24) 

.º trab?lho era efetuado com os bra9os da familia; se o chefe 
quena. a~phar ~ua ro9a, convocava o adjunto, o batalhao, a bandeira, 
o mutirao - 1nvocava o auxílio da coletividade e assim quedavam 
irmanados dono~ de terras, vaqueiros, moradores, agregados que juntos 
labutavam, comiam na mesma mesa <25> e partilhavam dos mesmos 
ócios, fosse jogando, f~s~e bailando, fosse participando de procissoes e 
novenas. Nestas cond19oes, o coronel do Nordeste seco e da zona 
serrana do sul nao é o chefe feudal que enorme distancia social separa 
de se~s subal~ernos; sua posi9~0" d~ mando é mitigada pela igualdade 
de estilo de vida, pela labuta 1dentica, pela reciprocidade da presta9áo 
de favores. Tratava-se, isso sim, de un1 primus inter pares, tanto em 
rela9~0 a outros ~az~ndeiros que a ele se tenhan1 aliado, quanto em 
r~la5ao ao, seu . proprio ?rupo de l?arentes e de agregados. Daí a pro
flssao de fe de_ 1n .... de~endenc1a e de 1gualdade dos sertanejos, que recusam 
~on_h~cer a ex1stenc1a _de 1:1m patrio; o fazendeiro nao é o patrao, é o 
1nd1v1duo ao qual estao ligados por um contrato tácito de beneficios 
mútuos. 

Todavia, por fór9a justamente do sentimento de igualdade, exacer
bavam-se as suscetibilidades com rela9ao a honra pessoal, tornando-se 
extremamente freqüentes brigas de toda a ordem derivando de fa tos 
muitas vezes inócuos interpretados como ofensas. Os clas formados 
pela justaposi9ao das piramides familiares se recortavam entao interna
mente segundo as linhas de conflito, desagregando-se; no interior das 
próprias piramides elas se prolongavam, a tal ponto que, em muitas 
zonas . de sertao, ~s. ~ntigas famílias grandes se apresentavam quase 
pulverizadas, subd1v1d1das num sem número de chefetes a se digladia
rem, a estabelecerem efemeras alian9as, a se desavirem novamente, 
numa atmosfera de incerteza e instabilidade. ~ste fenómeno era tao 
freqüente que se poderia considerar como tra90 peculiar a sociedade 
rústica o estado interno de luta, o estado social de contínua desestru
tura9ao e reestrutura~ao. 
. Outras divisóes sociais, além das familiares, praticamente inexis-

tiam. A medida que o sertao se desenvolvía, requerendo o estabeleci
n1ento de un1a administra9ao pública, os funcionários eram escolhidos 
e~tre aqueles que sabiam ler e escrever, que gozavam de prestígio; 
d:sse modo? o aparecimento de novas fun9óes nao significava introdu-
9ao de habitantes de fora que trouxessem hábitos e no9óes diferentes, 

<24> Pereira de QUEIROZ, a), 1957, págs. 50-51. 
<25 > A partilha da refei<;ao pelos habitantes de um sítio ou fazenda 

era costume tradicional brasileiro muito antigo e Rugendas registr·a que nas 
fazend_as pequenas ou muito afastadas do litoral, os escravos comiam a 
mesa Junto com os senhores (Irineu PINHEIRO, 1950, pág. 14). 
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e sim o aproveitamento dos que ali existiam. <26> A instala9áo da 
administra~ao pública nao agia, pois, como introdutora de novidades 
mareantes nem como elemento diferenciador, a nao ser em rela~ao 
a determi~adas tarefas. O que acontecía era que as novas fun9óes 
eram em geral reinterpretadas e exercidas de acórdo com a mentali
dade local. 

Por isso mesmo a adn1inistra~ao da justi~a tornava-se inoperante. 
Os magistrados nao dispunham de for~a policial suficiente que lhes 
permitisse o desempenho de seu mis ter, e, se quisessem desassombra
damente fazer cumprir a lei, arriscavam despertar contra si vingan~as 
de urna popula~ao ainda nao familiarizada coro as indiferen~as legais. 
Muitos eram ligados aos chefes locais por la~os de parentesco, que 
valiam muito mais do que as leis e os impediam de dar senten~as con
tra gente de sua família. Quando se criou urna polícia, para o sertao, 
tornou-se novo fator de crime. <27> Presos entre dois fogos - polícia 
e canga~o, ( 28 ) - os roceiros se dividiram de acordo com as ofensas 
recebidas ou com as alian~as estabelecidas, apoiando as volantes ou 
auxiliando os bandidos. 

Este ambiente de inseguran<;a inevitavelmente se refletia na célula 
básica da sociedade, formada pelas piramides familiares. As constantes 
lutas aumentavam o contingente feminino, ero detrimento do masculino; 
o desequilíbrio trazia ao homem possibilidades de mais de urna mulher, 
regime a que se habituara coro as facilidades proporcionadas pela escra-

' vidao. (29) O fetichismo da masculinidade levava a inúmeras aventuras 
amorosas, fosse o tabaréu das caatingas e do sertao, fósse o habitante 
das vilas e povoados, fósse o simples morador, fósse o coronel. O 

(26) Pereira de Qu.e.moz, 1962, MS, - Note-se também que quando 
Juazeiro é elevado a município, automaticamente, por assim dizer, o Padre 
Cícero se torna o prefeito; a regra era esta - aproveitavam-se nas fun~oes 
públicas os membros locais mais instruídos. 

(27) Assim a tropa de linha, de cem soldados, enviada para prender 
Antonio Silvino, "cometeu maiores desordens do que todas as . que praticou 
durante os vinte anos que correu os sert5es o célebre bandoleiro ... " 
( Xavier de ÜLIVEIRA, 19 3 2, pág. 123) . 

(28) Dizia o informante de Leonardo MOTA: "Quero mais ante me 
ver neste oco do mundo, as voltas com bandido que com soldado de 
polícia. Me creia que os mata-cachorro, quando sai da capital, vem com 
o pensamento fixo em que todo matuto protege cangaceiro. Querem, por 
fina for9a, que a gente descubra o roteiro dos criminoso. Si o freguez diz 
que iguinóra, apanha pra descobrir; si descobre, também apanha, porque 
é sinal que, conhecendo, protege quem eles ca9a. Nao tem p'r'onde correr: 
ninguém escapa ... " (Leonardo MOTA, 1930, pág. 54). 

(29) Concorrera para isso tanto a escravidáo negra quanto a indígena. 
No Cariri, na época colonial, "náo raro os proprietários, os seus filhos e 
parentes e alguns agregados de categoria, além da mulher legítima, tinham 
urna ou mais concubinas indígenas, que procriavam bastante, produzindo 
novos mesti9os" (Thomaz PoMPBU SoBIUNHO, 1937, pág. 379) . 
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bomem de prol mantinha urna ou mais amantes nas cidades; que 
dizer entáo do morador do fundo das caatingas ou da zona serrana, 
onde nao havia padres para sacramentar as unióes, nem juízes de paz 
que as legalizassem? As unióes costumeiras substituíam as legais; mas 
por toda a parte, em lugar da monogan1ia, o que havia realmente era 
urna poligamia tradicionalmente sancionada. (30) 

A desorganiza~ao das famílias imperava, pois, quer no sertao do 
Nordeste, quer no sertao do Sul. Onde subsistiam as linhagens, tudo 
se transformava entre elas ero motivo de luta. Onde se tinham esfare
Jado numa multidao de famílias menores, a desordem era ainda maior. 
Ao nível da própria família conjuga!, a estrutura praticamente desapa
recia, urna vez que o marido abandonava facilmente a mulher, ou vice
versa. Os indivíduos quedavam soltos de seus la~os habituais que eram 
os familiares, os grupos se dissolviam em franco processo de anomia. 
Os padróes familiares de auxílio mútuo, respeito aos mais velhos, forta
lecimento da solidariedade dos parentes, fidelidade conjuga}, virgindade 
da jovem, assim como o apoio dado pelos de mais posses aos menos 
beneficiados, persistiam apenas como valores, mas nao eram seguidos 
nos comportamentos efetivos. Somente a defesa da honra masculina 
perdura va e ganhava até um vigor maior: a vingan~a de sangue adquiria 
caráter de total necessidade pela menor ofensa. 

Alíe-se ainda as queixas contra os padres, registradas ero todos os 
tempos e que sao sempre as mesmas. Os vigários nao correspondiam 
ao ideal do caboclo: nao praticavam nem a pobreza, nem o despren
dimento, nem a castidade, e m1titas vezes nem a caridade. A inteira 
gratuidade das práticas dos messias atraía os roceiros para os grupos 
que formavam. "As palavras de Deus nao se vende por pre~o nenhum, 
se faz de gra9a", dizia Severino, apóstolo do Beato do Caldeirao. Pedro 
Batista se queixa de que a chegada do padre a un1a localidade "é um 
horror para o pobre, rapa todo o dinheiro do pobre"; além disso, 
fazendo voto de castidade, nao deixam de "criar filharada". (31) Padre 

(30 ) No Crato, em fins do século passado, tinham mais de urna famí
lia "o Juiz de Direito, o Juiz de órfáos e quase todos os principais lojis
tas" (lrineu PINHBIRO, 1950, pág. 78); e tratava-se da capital do Cariri, 
cidade muito progressista. Quanto a zona serrana de Santa Catarina, os 
coronéis faziam ponto de honra em ter muitas amantes, em geral muito 
mais bem tratadas que as esposas (Pereira QUBIROZ, a), 1957, pág. 63). 

(31) Pelo Brasil inteiro, foi comum viverem os padres amancebados 
e criando numerosa família. O exemplo famoso é o do vigário do Crato 
que teve seis filhos com a célebre heroína cearense Bárbara de Alencar. 
Dentre eles, destinou ao sacerdócio José Martiniano de Alencar que, ten
do-se ordenado, seguiu a carreira política e chegou a presidente da provín
cia do Ceará. Vivia com urna prima, de quem teve dez filhos ( um deles 
o romancista José de Alencar), sendo que de outra mulher teve a inda 
mais seis; e nunca se desligou de seus votos eclesiásticos (Irineu PINHEillO, 
1950, pág. 90). 
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Cícero se gabava de nunca ter cobrado um vintém pelas cerimonias 
religiosas, vivendo do que lhe davam; e a fama de sua castidade contri
buía para confirmar seus dons extraordinários. Antonio Conselheiro, 
os Monges do Contestado, também verberaram os defeitos do clero, 
especialmente os acima apontados. 

Tal situa9ao social se caracterizava entao pelo seu processo de 
anomia. E justamente na época en1 que os movimentos se desencadea
ram, as zonas em que se registraram eram presa de conflitos inúmeros, 
que agravavam a instabilidade habitual. Por ocasiao dos acontecimen
tos que redundaram na forma9ao da Cidade do Paraíso Terrestre, em 
Pernambuco, os bandos de cangaceiros perturbavam a vida provincial, 
e "a seguran9a individual e da propriedade fora da capital era quase 
nenhuma". (32 > Na época dos sucessos de Pedra Bonita, a comarca de 
Flores era teatro de desordens e conflitos pela disputa de urna vaga 
de deputado, em que dois grandes chefes políticos se afrontavam, numa 
rivalidade que mais tarde terminou de maneira trágica. (33) Pelo tempo 
de Antonio Conselheiro, o governador Luís Viana se opunha a tres 
chefes políticos do interior - o Barao de Jeremoabo, José Gon9alves 
e Cícero Dantas Martins, - e os atritos se multiplicavam. (34) Aliás, 
todo o Nordeste seco era famoso pelas lutas de família e pelas guerras 
políticas, dando lugar ao célebre pacto entre os coronéis do Cariri, por 
iniciativa do Padre Cícero, a fim de por um fim as contendas que 
ensangüentavam a regiao. (35) O clima do Contestado era identico: os 
chefes políticos se digladiavam na regiao serrana, cada qual seguido de 
cortes de capangas e de apaniguados, fosse para obter maioria nas elei
~oes, fosse por questoes de terras ou outras; os bandidos pululavam, 
alugando-se aos coronéis ou agindo por conta própria. (36) Os romeiros 
de Pedro Batista provem de urna zona profundamente conturbada por 

(32) René RIBEIRO, 1960, pág. 137. 
(33) A. Attico de Sousa LEITE, 1903-1904, pág. 19. As brigas entre 

os coronéis Manuel Pereira da Silva e Francisco Barbosa Nogueira Pais, 
o ataque ao casarao deste e o incendio em que pereceram os que o defen
diam, sao historiados por Ulisses Lins de ALBUQUERQUE, 1957, págs. 321-326. 

(34) A. MONTENEGRO, 1957, págs. 42-49. 
(35) Djacir MENBZES atribuí a miséria do Nordeste seco o nomadismo 

que ali se observa e que desloca as famílias de uns pontos para outros. "As 
conseqüencias económicas do nomadismo sertanejo refletem-se na instabili
dade da vida social, no fluxo e refluxo da fortuna particular, que emigra 
de senhor para senhor, sem nunca permitir a garantia de um desenvolvi
mento económico, ocasionando ainda a ausencia de tradi9óes familiares, 
confundindo-se, nos grandes días de miséria, a aristocracia rural, represen
tada por seus descendentes, com a plebe de descendencia africana e campo
nesa . .. " (Djacir MBNBZEs, 1937, pág. 174). Retrata o estado de anomia 
a que nos referimos. 

(36) Pereira de QuBmoz, a), 1957, págs. 66-67. 
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sucessos políticos, ainda ultimamente, segundo pudemos constatar; e 
pela regiao toda, nos povoados, a desorganiza9ao é patente. (S7> 

Surgindo em tais condi~óes e como urna rea9ao contra elas, o 
intuito de reorganiza~ao e reordena~ao das rela9óes sociais de tais movi
mentos é manifesto. O messias com sua autoridade impóe regras que 
devem ser rigorosan1ente cumpridas e que em geral vao banir os des
vios dos padroes, que anteriormente se verificava. Assim desaparece 
a atitude de tolerancia ou de aceita~ao matter of fact das unióes livres, 
as prostitutas sao perseguidas, os casais só sao aceitos na comunidade 
quando sua uniao é reconhecida como legítima pelo messias. O Conse
lheiro "combatía o roubo, a mentira, o homicídio" entre seus adep
tos. <88) De tal modo que "na popula9ao que o seguía jamais consentiu 
ou patrocinou desmandos contra a propriedade ou contra pessoas", (39) 

sendo raríssimos os crimes e as disputas. O Padre Cícero, por sua vez, 
foi classificado como "ele1nento de ordem, de estagna9ao, um pacifi
cador. Limita-se a aconselhar a cordura, a assegurar a vida em har
monía daqueles elementos díspares, em cujo meio se misturam o fana
tismo imbecilizado, o traficante ladino e o criminoso de todos os mati
zes". <40> Ainda boje constatamos o mesmo papel de harmonizador 
desempenhado por Pedro Batista. 

Há um esforc;o evidente de moraliza9ao dos costumes nos movi
mentos messianicos, ou pelo menos de imposi~ao de urna disciplina que 
seja efetivamente seguida. Se considerarmos como faltas ou crimes os 
desvíos das normas decretadas pelo messias, entao <levemos convir em 
que a obediencia f oi exemplar nessas comunidades, e que a ordem, 
efetivamente, reinou, - muito embora esta ordem fosse totalmente 
diferente da que imperava na sociedade circundante. Os fiéis dos movi
mentos rústicos levavam e levam urna existencia muito mais regrada 
do que quando viviam dispersos na caatinga e no sertao, ou reunidos 
em arraiais cujo policiamente era un1 mito. <41> 

<37 > Expusemo-lo com mais detalhe num trabalho anterior (Pereira 
de QUErROZ, b), 1960) . 

(38) A. MONTENEGRO, 1954, págs. 31-33. 
(39) Macedo SoARES, 1959, págs. 31-33. 
(40) Djacir MBNBZES, 1937, pág. 212, citando "O Ceará" de 23-9-1925. 
(41) Esta ocorrencia chamou-nos especialmente a aten9ao em Santa 

Brígida. Mexericos havia tanto na comunidade baiana quanto na romeira. 
No entanto, os baianos continuavam a nao seguir os comportamentos, cujo 
valor reconheciam (respeitar os la~os familiares, evitar brigas gratuitas, etc.), 
enquanto os romeiros procuravam conformar-se com eles o mais estrita
mente possível. Nao era só por medo a reprimenda e ao castigo em que 
incorreriam <liante do líder, mas para fugir a condena9ao da voz geral. Os 
baianos reconheciam esta pressao entre os romeiros, e por isso caracteri
zavam o comportamento deles como hipócrita, a significar que náo seguiam 
as regras morais como urna necessidade interior, e sim devido ao medo da 
opiniáo pública. 
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Nao eram, porém, somente os comportamentos que se aproxima· 
vam dos padróes impostos pelo messias; a consciencia coletiva também 
adquiría novo vigor. Embora conscientes de faltarem aos padróes tra
dicionais, embora incorrendo no falatório, anteriormente a organiza~ao 
messianica agiam os roceiros como bem queriam, o aparelho de repres
sao constituído pela consciencia coletiva deixara de existir. Quando 
entravam na comunidade messianica, passavam a tomar cuidado para 
nao serem vítimas dos mexericos, tanto por medo ao castigo do líder, 
quanto e principalmente para nao serem apontados como faltosos pela 
coletividade. Diríamos que, na comunidade anterior ao grupo messia
nico, ninguém se preocupava em fazer coincidir o comportamento efe
tivo com os valores coletivos vigentes na comunidade, enquanto na 
comunidade messianica esta preocupa9ao era máxima. 

A este anseio de policiar os costumes e de disciplinar a vida cabo
cla corresponde a funda9ao de Cidades Santas, que é urna constante 
nos movimentos rústicos' brasileiros. Ela é imprescindível para que 
possa haver a reorganiza9ao inconscientemente pretendida: pois, viven· 
do todos juntos, há a possibilidade de se exigir e verificar o cumpri
mento das normas, tanto pela vigilancia do messias e seus apóstolos, 
quanto pela forma9ao de urna consciencia coletiva mais integrada, ativa 
e severa. Os novos padróes de comportamento ou o revigoramento dos 
padróes antigos que regulara todos os setores da existencia, sao os 
fatores que constróem o mundo novo em que se passa a viver e que 
se concretiza como urna urbe celeste. Dá-se o abandono da vida pro
fana, representada pela existencia nos grupos em processo de anomia, 
substituído pela vida religiosa, em comunidades disciplinadas. 

A passagem da vida profana para a vida religiosa é inegável e em 
muitos casos se consubstanciou através de um novo batismo ou ceri
monia com o mesmo significado. < 42> A matan9a do movimento da 
Pedra Bonita constituiu a forma mais violenta que tomou tal batismo. 
E havia mesmo mudan9a de vida nas comunidades, pois os jagun9os 
de briguentos se tornavam pacíficos; as liga9óes irregulares se transfor
mavam em casamentos; as regras morais passavam a ser rigorosamente 
cumpridas; as cerimonias religiosas eram. irrepreensíveis do ponto de 
vista rústico. E, mais do que tudo, os valores religiosos dominavam 
integralmente a existencia, os crimes contra a religiao se tornavam mais 
graves e passíveis da maior condena9ao. 

<42> Os ritos de batismo ou de entrada variaram de movimento para 
movimento, mas existiram sempre com o mesmo valor. Confissáo, peniten
cia, juramento solene sob espadas desembainhadas, no grupo de Silvestre. 
Beber vinh.o de jurema e manacá, e finalmente derramar o sangue, no de 
Pedra Bo_mta. Abandono dos bens, pelo menos em parte, obediencia total 
aos ~ess1as, nos de Antonio Conselheiro, do Padre Cícero, do Beato do 
Caldetrao, dos Mucker, de Pedro Batista. Batismo de rio e cerimonias com
plicadas, no do Contestado. 

, 
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Dos movimentos rústicos, o do Padre Cícero é o ma1s represen
tativo quanto a rea9ao bem sucedida contra a anomia. Instalado num 
vilarejo de péssima reputa9ao, numa zona que era teatro das lutas as 
mais variadas, pos cobro a este estado de coisas exigindo a realiza9ao 
efetiva dos comportamentos valorizados pela tradi9ao. Sua argúcia 
fez-lhe ver que o povoamento disperso criava condi90es favoráveis 
ao desenvolvimento da anarquía e o tema de suas primeiras prega90es 
era a necessidade de virem os sitiantes da redondeza habitar em Jua
zeiro mesmo: ali tinha-os a mao para controlá-los, e ao mesmo tempo 
vigiavam-se uns aos outros. (43) Sua a9ao repressora foi exercida com 
grande felicidade enquanto pode sozinho dominar o rebanho, e es
praiou-se até por outras zonas, <44) culminando no pacto dos coro
néis: numa reuniáo de que se lavrou ata solene, co~prometeram-se a 
nao mais se atacarem uns aos outros. (45) 

Concebido como combate a anomia, compreende-se porque o mes
sianismo rústico se concentra, no Brasil, em duas áreas bem delimita
das e com os mesmos característicos ( exce9ao feíta do movimento dos 
Mucker) : tem lugar em zona de cria9ao e agricultura de subsistencia, 
internamente homogeneas quanto no estilo de vida, pois, como vimos, 
fazendeiros criadores e sitiantes levavam a mesma existencia rude. Nao 
encontramos movimentos nas áreas das grandes planta<;óes de cana-de
-a9úcar e de algodao, e nem mesmo mais tarde nas fazendas de café. 
No entanto, as condi9óes sociais pareciam propícias a tal desenvolvi
mento, urna vez que na camada oprimida dos escravos, mais tarde na 
camada desfavorecida dos colonos de café, a insatisfa9ao e as frustra· 
i;óes formavam um clima propício a reivindica9óes e esperan9as de 
uro mundo melhor. 

Nao houve entre nós, porém, nem mesmo um messianismo negro, 
que concentrasse as esperan9as desta etnia reduzida a escravidao. <46> 
As revoltas de escravos foram em geral leigas, e ero sua fuga forma
vam comunidades que, ao que se sabe, nao ofereciam características 
de Paraísos Terrestres. Estudando o problema, fomos de opiniao que 
duas causas deveriam ter contribuído para que tal se desse: a falta de 

(48) MONTENEGRO, 1954, pág. 22; J. Alves, 1929, pág. 222. 
(44) Padre Cícero interveio em várias questóes que ensangüentavam 

o Nordeste, como apaziguador: na questao entre a gente do Dr. Augusto 
Santa Cruz, Juiz de Direito da Lagoa do Monteiro, e o governo de Joao 
Machado, na Paraíba; na contenda entre as famílias Maurício e Parias, do 
Salgueiro; em Pernambuco; etc. (Reis VmAL, 1936, pág. 57; M. DINJs, 
1914, págs. 110-117; Rodolfo TEÓFILO, 1934, págs. 80-81 ). 

(45) Conforme observa Zenon F. MoNTEIRO, estes coronéis confessa
vam-se tacitamente co-autores da anarquía, porque se propunham estabelecer 
a amizade e apaziguar os ódios. Se nas suas maos estava fazer cessar as 
lutas com um simples acordo, é que eles lhes davam origem (Zenon F. 
MoNTEIRO, 1926, págs. 127-128. Ver também Reis VIDAL, 1936, pág. 44; 
M. DINIS, 1935, pág. 11 O; Gustavo BARROSO, s. d., págs. 24-31). 

(46) Roger BASTIDE, 1950, 1960. 
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urna linha de cor entre brancos e negros, como existiu nos Estados 
Unidos, que possibilitava urna integra9ao real dos negros na sociedade 
brasileira impedindo em seu meio o desenvolvimento de urna solidarie
dade de tipo classista; e a conserva9ao do candomblé. Neste, "baixando 
o santo,,, dá-se urna reencarna9ao dos deuses, em seus cavalos, excluin
do a possibilidade de aparecimento de um messias que fosse o enviado 
divino. A comunica9ao direta dos fiéis com a divindade excluía a 
possibilidade de aparecimento de um intermediário, e ao n1esmo tempo 
o terreiro do candomblé constituía um local terrestre e sagrado, sede 
de urna sociedade que oferecia aos negros as compensa9óes e as rega
lías que a sociedade branca lhes negava. Assim, mais urna vez o tipo 
de religiao se verificava da primeira importancia para permitir ou nao 
a forma9ao de movimentos messianicos. (47) 

No entanto, nem todos os escravos participavan1 dos candomblés 
e, convertidos ao catolicismo, este lhes of erecia a base necessária para 
os movimentos messianicos. Por outro lado, os colonos de café nao 
eram negros e sua religiáo, o catolicismo, podia impeli-los a tais movi
mentos. A diferen9a é que a sociedade formada no litoral em torno 
das grandes planta9óes tinha outra estabilidade que nao possuía a socie
dade do serta o. E era f or9oso que assim f os se, para permitir a própria 
forma9ao destas planta9óes, que dependiam de um ritmo constante, de 
plantío, de colheita, de beneficiamento da cana ou café, para poder 
saldar as despesas que acarretava a instala9ao. A estabilidade desta estru
tura e organiza9ao sociais foi tal que ela permitiu o desenvolvimento 
do Brasil como na9ao em relativa ordem e equilíbrio, sem grandes 
abalos interiores. Embora conflitos também separassem as famílias, 
nao podemos caracterizar a zona dos engenhos e das grandes planta
~óes como em processo de anomia. A necessidade da mesma perma
nencia de estrutura e organiza9ao sociais existiu no Rio Grande do Sul 
para permitir o desenvolvimento do charque. 

Por outro lado, nao ternos também notícia de movimentos rústicos 
nas regióes longínquas da Amazonia, de Mato Grosso, de Goiás, onde, 
de acórdo com tal raciocínio, a anomia devia ser ainda maior do que 
no Nordeste e en1 Santa Catarina. Sao, no entanto, zonas de rarefa9ao 
de habitantes, de densidade tao baixa que nem a anomia pode deixar 
de ser de regra, como também nem a rea9ao contra ela pode verifi
car-se, dada a impossibilidade de f orn1a~ao de grupos de urna certa 
estabilidade. 

Já n?o se. dava o mesmo nas regióes que apontamos, onde, em
bora de tipo disperso, o povoamento alcan9ou grau apreciável de den
sídade. No Nordeste, era ele tao antigo que no Cariri, por exemplo, 
por volta de 1758, "já nao bavia mais um peda90 de terras devolu
tas". <48> Na regiáo serrana, o aumento de densidade de povoamento 

<47 ) Pereira de QUEIROZ, b), 1958. Ver a organiza~ao do candomblé 
como religiao em Roger BASTIDE, 1961. 

(48) Irineu PINHEIRO, 1950, pág. 54. 
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se verificou pouco antes do movimento dos Monges, nao só pela imi
gra9ao voluntária de gente do Paraná em busca de pastagens melhores 
para o gado, como pela fuga de revolucionários de 1893, e pela inter
na9áo de colonos estrangeiros que abandonavam o litoral; como tam
bém pelo envio de magotes de trabalhadores para a constru9ao da 
est~ada de ferro, que depois eram abandonados na zona. (49) Trata-se, 
ass1m, de regióes relativamente povoadas (50) e que nao estavam em 
total anomia, mas em processo. Há, pois, um n1ínimo de densidade 
de popula9ao abaixo do qual os movimentos nao sao possíveis, e um 
grau de desorganiza9ao além do qual nenhuma recupera9ao se opera. 

IV 

o combate a anomia nao se faz, porém, apenas pelo fortalecimento 
dos valores e padróes tradicionais, que caracterizam os movimentos 
como conservadores, nos quais as poucas inova9óes correm por conta 
das !eformas necessárias a fim de que as antigas institui9óes sejam 
esco1n1adas de seus vícios. Houve no Brasil movimentos rústicos que 
nao seguiram os padróes tradicionais, mas inauguraram valores e nor
mas novas, embora reclamandcrse, tan1bém, da tradi9ao. Falamos dos 
movimentos da Cidade do Paraíso Terrestre, da Pedra Bonita e da 
Guerra Santa do Contestado, em que os líderes introduzem certas modi
fica9óes que sao visíveis principalmente no setor religioso e no setor 
das rela9óes sexuais, dois pontos críticos da cultura rústica. De fato, 
nos tres movimentos citados, quem casa é o messias e segundo rituais 
que, ao que parece, inventa; também introduz cerimonias religiosas 
novas, embora conservando em parte as que provem do catolicismo 
rústico. 

. Qual a razao desta diferen9a? As descri9óes que possuímos dos 
me1os rurais em que estes movimentos tiveram lugar mostram que sao 
semelhantes aos outros; nada indica porque, con1 o mesmo objetivo de 
co.mbate a anomia, uns revivem costumes tradicionais, enquanto outros 
cnam costumes novos. É possível que a desorganiza9ao tivesse atingido 
tal profundidade que a revivescencia dos padróes tradicionais nao fosse 
n1ais viável; urgia entao criar outros que, gra9as a chancela do messias, 
se, tornavam plenamente aceitáveís. A hipótese é cabível, mas nao pos
~u1mo~ dados que permitam sua comprova9ao. Por outro lado, também 
e poss1vel que pesasse o fator pessoal: a maior imagina9ao do messias 
levava-o a inovar, exercitando suas faculdades criadoras e os de menor . . - . . ' 
1mag1na9ao hm1tavam-se a restaurar. A novidade, porém, nasce e 

<;~> Pereira. de QUEIRoz, l.ª) 1957, págs. 40-45. 
< > O mov1mento dos Mucker, segundo nossa análise, reage contra 

a muda~~ª social; mas também se processa numa zona povoada; tao densa 
era entao a popula9ao que nao se andava urna hora pelas picadas sem 
encontrar um sítio (A. SCHUPP, s.d., pág. 11 ). 
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emana da própria sociedade rústica, demonstrando seu dinamismo; 
ela pode por si mesma dar lugar a outras rela9óes sociais utilizando 
suas pr6prias for9as internas. Nao é só pelo contacto com outro tipo 
de sociedade, que nova estrutura e organiza9ao sociais se originam: 
também derivam espontaneamente do funcionamento da sociedade. 

A existencia de movimentos que inauguram novos padróes poderia 
sugerir que alguns deles seriam antes revolucionários, isto é, procura
riam anular a estrutura e organiza9ao vigentes para reformulá-las de 
maneira diferente. Quando isto se dá, como já havíamos visto na pri
meira parte deste trabalho, os movimentos sao também inovadores, 
mas se voltam especialmente contra a hierarquía social e eclesiástica, 
no afá de transformá-la. E a camada dominante se torna urna espé
cie de bode expiatório: é a grande culpada de tudo quanto existe 
de errado. 

Nenbum dos messias sertanejos, porém, pregou somente contra a 
camada abastada e superior, contra os grandes proprietários de terras, 
num sentido classista; nao atacaram a hierarquía eclesiástica em si 
mesma, mas sim os padres que ocupavam as diferentes posi9óes reli
giosas; as queixas dos adeptos também nao revelavam amargor contra 
os ricos, e siro o sentimento de que a solidariedade coletiva se desfazia. 
Há, sempre, a constata9ao de que os comportamentos tradicionais nao 
sao mais seguidos, a ruindade dos homens (e nao a ruindade de urna 
camada social superior) desviou-os da senda segura divinamente esta
belecida. Por isso o messias foi enviado: para fazer com que os homens 
retomassem os bons costumes, e nao para que mudassem os pobres de 
posi9ao social. 

Tal circunstancia explica porque nos movimentos de que ternos 
notícias mais detalhadas, vemos conservar-se a hierarquía profana ao 
lado da nova hierarquía social inaugurada pelo líder. Os grandes pro
prietários de terras que aderiram ao Padre Cícero, ao Monge José 
Maria, conservaram na comunidade messianica a mesma posi9ao social 
anterior de chefia. No movimento do Contestado, tal fenomeno foi 
flagrante; cada fazendeiro abastado que se juntou ao Monge ou as 
Virgens Inspiradas, veio cercado de toda a sua gente e formou seu 
pr6prio reduto, embora se submetesse a dire9ao central da Cidade 
Santa; e assim esta comunidade messianica se distinguiu por reunir 
urna série de pequenas pirarnides familiares, cada qual com seu fazen
deiro mais poderoso a testa, e que, antigamente desunidas, formavarn 
agora um todo sob o mando do messias. Também em Juazeiro, os 
fazendeiros prestigiosos recebiam tratamento de acordo com seu renome. 
E, em Santa Brígida, o mesmo pudemos observar: Agostinho Horácio, 
Jac6, José Vicente, forrnam urna espécie de elite que é sancionada posi
tivamente por Pedro Batista, continuando na posi9ao social de mais 
prestigio que já desfrutavam anteriormente. 

Nao eram, pois, os messias líderes que se erguiam contra os coro
néis, num sentido de luta de classes; quando muito se podía dizer que 
se manifestavam contrários a determinados coronéis porque eram par-
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tidários de seus opositores; isto é, esposavam as lutas e as divisóes 
políticas que já existiam na regiao, ao fundarem sua comunidade. 
Esta particularidade foi evidente em todos os movimentos sertanejos, 
e por isso todos puderam ser acusados, com maior ou menor razao, 
de quererem derrubar o governo. Os jagun9os do Contestado afirma
vam que eram a favor de Henriquinho de Almeida, contra Chiquinho de 
Albuquerque. Antonio Conselheiro era acusado de proteger os fazen
deiros que pertenciam ao partido de Luís Viana. O Padre Cícero 
conseguiu derrubar do governo cearense a fac9ao que lhe era contrária, 
na revolu9ao de 1914. Ainda boje as fileiras de Pedro Batista sao 
engrossadas por famílias que, em Alagoas, pertencem a determinado 
partido político, nao se tendo notícia de que aderisse ao Padrinho 
gente do grupo opositor. 

Esta inser~áo do grupo messianico na estrutura política existente 
é muito importante porque explica o exito de que gozaram alguns, 
enquanto outros foram perseguidos quase desde o início. No primeiro 
caso, o exemplo mais evidente é o do Padre Cícero, que perdurou 
vitoriosamente de fins do século passado até a morte do Padrinho, em 
1934, persistindo até boje sob a forma de espera messianica. O pr6-
prio movimento de Antonio Conselheiro só f oi perseguido depois de 
existir por vinte anos, e após importantes mudan9as políticas no cenário 
do país. Nossa pesquisa do movimento em curso liderado por Pedro 
Batista f orneceu-nos a pista sobre esta liga9ao entre a política local 
e os movimentos. 

Expulso de vários pontos de Alagoas e de Pernambuco, Pedro 
Batista se instalou em Santa Brígida e, quando despertou contra ele 
o ciúme dos aut6ctones, teve de enfrentar a mesma campanha de 
denúncias que o fizera emigrar dos outros dois Estados. S6 terminou 
porque o chefe político da regiao foi a Salvador empenhar-se pessoal
mente por ele junto do governo, garantindo que nao s6 era inofensivo, 
como até útil. A gratidáo tornou o Padrinho um sustentáculo político 
do coronel no município que, tendo sido até há pouco tempo domi
nado totalmente por aquele chefe, passara subitamente a aptesentar um 
partido de oposi~áo que amea9ava estender-se; os votos da gente de 
Pedro Batista destruíam qualquer possibilidade de supremacía do rival. 
E, assim, teve o messias sua estabilidade e posi9áo garantidas no . , . 
mun1c1p10. 

Também encontramos protegido por um chefe político poderoso 
o Padre Cícero, que desde o início de sua carreira eclesiástica se vira 
apoiado pelo coronel AntOnio Luís Alves Pequeno e sua familia, domi
na!1tes na política do Crato; sob a égide deste foi adquirindo fama, 
ate que em dado momento passou a se manter sozinho; tal foi a for9a 
que adquiriu no meio sertanejo que, a partir desse tempo dominou 
a situa9ao política do Ceará. ' 

, .º exemplo contrário - o de um messias que se liga a um cbefe 
polttic<;> no ocaso e, portanto, sem for9as para mante-lo, - nos é 
fornec1do pelo Monge José Maria, protegido por Henriquinho de Al-

f 
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meida, rival de Chiquinho de Albuquerque que era tres vezes compa
dre da família Vidal Ramos, a qual entao dominava pollticamente o 
Estado de Santa Catarina. Mal sua comunidade come~a a ganhar vulto, 
imediatamente foi o líder denunciado ao presidente do Estado e ao 
governo da República por monarquista e subversivo, sofrendo entao 
as persegui~oes que culminaram . com a sua morte e destrui~ao de 
seu grupo. 

O movimento de Antonio Conselheiro nao está bem esclarecido 
em suas rela9oes com as lutas políticas da época, mas parece ter atra
vessado duas fases distintas. Na primeira, que se estendeu dos fins 
do Império aos primeiros anos republicanos, praticamente nao foi 
inquietado o nlessias e chegou a formar um povoado importante, o do 
Bom Jesus, em Itapicuru; sabe-se que era protegido por políticos que 
o defenderam até na Camara em Salvador. Con1 a reviravolta política 
da República e antes do início das persegui~oes, partiu para o sertao, 
abandonando seu próspero arraial, que tornou a formar em lugar con
siderado inacessível. O livro de Abelardo MONTENEGRO, que é o mais 
informativo a respeito deste problema, (5l) esclarece que as lutas polí
ticas da época nao eram indiferentes a persegui~ao contra o messias 
e seus jagun\:os, mas nao tao detalhadamente quanto seria de desejar. 

Assim, fruto do meio rústico, o messias esposa-lhe muito natural
mente as divisoes e, conforme lhe aconte9a ter um padrinho poderoso 
e influente na situa9áo política, ou aliar-se a urna oposi~ao em vias de 
enfraquecimento, assim também terá condi9óes de exito ou será perse
guido. o próprio poder que vai ganhando pode indispor contra ele, 
mas os fazendeiros que na véspera o apoiavam, que de antigos prote
tores se transformam em inimigos f erozes, coligando-se com os rivais 
para acabar com ele. Como a política interna das províncias e mais 
tarde dos Estados era de luta constante entre fac9oes que ora se 
erguiam ao poder e entao protegiam os seus, ora quedavam por terra 
e entao os partidários incorriam em persegui9óes inúmeras, os messias 
partilhavam das vicissitudes daqueles aos quais se aliavam. (52) 

A constata9ao de sua inser9ao no sistema sócio-político existente, 
que nao contraria, é mais urna comprovante de que os movimentos 
messianicos brasileiros, muito embora abertamente combatam as vezes 
a forma republicana, nao sao na verdade subversivos, nem revolucio-

( IH) A. MONTENEGRO, 1954. 
( 52) Padre Cícero, que era_ homem de visáo política, no momento em 

que desabou no seu Estado a oligarquia Accioly, a qual estava ligado, 
apoiou-se no governo federal ( entao dominado por Pinheiro Machado, ini
migo da fac9ao do presidente Franco Rabelo, que empunhara o poder esta
dual) e conseguiu depor em 1914 o novo chefe do executivo, tornando-se 
por algum tempo o presidente de fato do Ceará. O que hoje procura Pedro 
Batista, com a funda9ao em suas terras de urna colonia agrícola, é também 
o apoio do governo federal, com o qual poderá jogar se suas rela~oes com 
o chefe político local sofrerem algüm estremecimento. 
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nários. Mas a renúncia aos bens terrenos, que redunda em prega~oes 
comunistas nao seria indício de que o movimento só aparentemente 
nao é contra a camada superior? ~te padrao que é valorizado en1 
todos os movimentos sertanejos, denunciaria urna insatisfa~ao social 
do tipo pobres contra ricos, mostrando que no fundo estaríamos lidando 
com um problema de luta de classes. (53) 

Como comportamento efetivo, só o encontramos na comunidade 
dirigida pelo Beato do Caldeirao. Em todas as outras, constituiu um 
ideal, um valor, n1as nao urna regra de conduta. Em Canudos mesmo, 
dispunham de seus bens aqueles que ingressavam na Santa Con1panhia; 
quanto aos outros adeptos, pagavam as vezes urna espécie de taxa, 
outras vezes nada pagavam. (M) E o enriquecin1ento era possível como 
em qualquer outro povoado, de que se beneficiara1n especialmente os 
irmaos Vilanova e que era ressentido com muito ciúme pelos comer
ciantes de outros arraiais vizinhos. (55 ) 

Em todos os movimentos, o que houve realmente foram promessas 
de enriquecimento futuro para os que deles participassem, fossem ricos 
ou pobres. Quando plenamente se atingisse o Reino Messianico, todos 
os membros do grupo enriqueceriam porque entre eles se distribuiriam, 
ou as riquezas de D. Sebastiao, ou as propriedades dos fazendeiros 
que combatiam o messias. Estas promessas poderiam ser consideradas 
como a contrapartida da pobreza, e realmente as Cidades Santas atraíam 
como lugares onde era possível melhorar o nível de vida; muitos dos 
que acorriam a voz do messias tinham mais a ambi~ao do ganho fácil 
num importante aglomerado de gente, do que fé nas suas virtudes. (56) 

Também nao sao excluídos das Cidades Santas os ricos; pelo con
trário, sao elas os lugares onde se enriquece, e o primeiro a enriquecer 
sao os próprios messias. A acusa9ao que sempre lhes foi feíta foi a 
de se aproveitarem dos trabalhos e das doa9oes dos adeptos com o fim 
de amontoarem riquezas. Até mesmo Antonio Conselheiro apregoava 

(53) 1'.:: o ponto de vista de Djacir MENEZBS, para quem movimentos 
como os de Canudos e de Juazeiro foram resultado da opressao da camada 
superior: "Incapazes de reagirem na forma consciente de urna reivindica.-
9ao clara, a ideologia religiosa reflete as vezes esse conteúdo de oprimidos 
económicamente. Incapazes tecnicamente de realizar, refugiavam-se, os valo
res vitais, na magia . .. " (Djacir MENEZES, 1937, págs. 180-182). 

(ó4 ) A. MILTON, 1902, págs. 7, 12; Frei Joao Evangelista de MoNTE 
MARCIANO, 1895, págs. 7-8; PALMEIRA, 1934, págs. 32, 39. 

(55) A. MONTENEGRO, 1954, págs. 37-38; Martins HORCADES, s.d., 
pág. 184; Manuel BENÍCIO, 1899, pág. 13 2. - A própria vil a se dividia 
entre um "bairro nobre", habitado pelos mais ricos do lugar, e o restante 
(Macedo SoAREs, 1959, págs. 37, 363 ). 

(56) Eram acusados de "indiferentes" os irmaos Vilanova em Canudos· 
sabia-se que em Juazeiro muita gente se estabelecia para explorar os romei
ros e fazer fortuna; conheci em Santa Brígida gente que ali se instalara na 
esperan9a de ganhar dinheiro facilmente, dado o crescimento do povoado. 
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que "quantos o coadjuvassem no seu empenho coro esfór~o pessoal ou 
com dinheiro, seriam perdoados dos seus pecados por Deus ... "(57) 

Padim Ci~o tornou-se o homem mais rico do Nordeste. (58) E Pedro 
Batista ultrapassou de longe todos os que eram considerados grandes 
proprietários, dentre o povo baiano do atual município de Santa 
Brígida. 

Sao expulsos, isso sim, os que nao se portam como irmaos na 
comunidade, de acórdo com as leis de fraternidade impostas pelo mes
sias, ou que infringem as normas morais que ele também decretou ou 
reviveu. Os indivíduos podem conservar e conservam seus bens, desde 
que o queiram; o importante é que obede~am ao líder. Estas constata
~óes impedem que se identifique o comunismo de tais grupos com o 
comunismo moderno. Os movimentos messianicos rústicos nao unem 
membros de determinada camada social, e sim indivíduos de posi~óes 
sociais diferentes e de posses diferentes, que podem conservar; irma
na-os a semelhan~a do estilo de vida. Também nao acaba com as lutas 
existentes no seu meio, principalmente as políticas; insere-se nesta ou 
naquela fac~ao, identifica-se com este ou aquele coronel e segue-lhe 
as vicissitudes. Nada tem de comum com o comunismo atual, unindo 
indivíduos detentores da mesma posi~ao sócio-economica, que sentiram 
por isso despertar a consciencia de classe diante de urna camada domi
nante que os oprime; nao é esta a situa~ao social brasileira que dá 
nascimento aos movimentos messianicos. 

O que se nota com rela~ao a hierarquía social, também se dá com 
a hierarquia eclesiástica. Nenbum dos líderes prega sua subversao; 
condenam os comportamentos dos vigários, isso sim. Por isso mesmo, 
nao sao propriamente combatidos pela lgreja, a nao ser no caso extremo 
dos milagres do Padre Cícero; e mesmo este se manteve fiel aos seus 
votos, e pode conservar rela~óes com alguns colegas, reaproximan
do-se dele o clero a medida que a idade do messias avan~ava e que 
se colocava o problema da heran9a que sua morte deixava vaga, tanto 
heran9a espiritual e de prestígio, quanto heran9a material. Antonio 
Conselheiro era disputado por dois vigários da zona de Canudos. Freí 
Rogério Neuhaus, reconhecendo alguns lados bons do Monge Joao 
Maria, deplorava que este tomasse o lugar dos padres nos exercícios 
religiosos; e o Monge, malgrado as queixas que formulava contra os 
vigários, assistia as missas respeitoso. Pedro Batista também nao rom
peu com a lgreja e convida os vigários da vizinhan9a todas as vezes 
que há um ato solene a comemorar, nao impedindo que seus fiéis se 
batizem e casem no religioso; afirma que é bom católico e considera 
irremediavelmente perdidos os protestantes e os ateus. Nada há, pois, 

(57) Aristides A. MILTON, 1902, pág. 18. 
(58) Floro BARTOLOMEU, 1923, págs. 32-33; Manuel DINIS, 1935, 

págs. 93-96. 

, 
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de propriamente revolucionário nestes movimentos, nem mesmo do 
ponto de vista religioso. (59) 

Nao vemos, pois, razao para considerar os movimentos sertanejos 
como subversivos ou revolucionários. Sao reformistas, sem dúvida · 
d~sejam revigor~r antigas tradi9óes, transformando-as na medida pre~ 
c1sa para que sirvam melhor aos homens. Mas nao pregam nem sua 
destrui9ao, nem a substitui9ao da estrutura social ou religiosa por outra 
de disposi9ao diferente, o que se daria se estivéssemos diante de movi
mentos com outros caracteres. 

O messias sertanejo, pregando o amor entre seus romeiros· 
s~bmetendo ª. r~gulamenta9ao todas as rela9oes sociais que se desar: 
hculavam, principalmente as mais significativas como as familiares· 
conde~ando severamente toda a. prática que revertesse em prejuízo d~ 
comun1dade como um todo; rev1vendo os trabalhos e o lazer coletivos 
extremamente importantes para revigorar a solidariedade interna; (60)' 

é fator de ~acifica9ao no meio ~stico dilacerado por várias lutas, 
quando cons1de:ado do ponto de vista das comunidades semi-indepen
dentes, ~~s q~a1s opera urna reor"ganiza~ao social, ora segundo os való
res trad1c1ona1s, ora segundo valores novos, sendo entao as vezes con
servador, as vezes inovador. Mas é sempre um líder reformista nao 
um líder revolucionário, pois nao busca a destrui9ao nem da est;utura 
e. nem da organiza9ao social existentes; nao quer aniquilar o que é 
vigente, e sim dar-lhe os meios de funcionar melhor. (61 ) 

V 

A situa9ao estrutural nao é, pois, a mesma no movimento dos 
~~cker e nos movimentos sertanejos brasileiros. Enquanto os roceiros 
v1v1am na desordem e na turbulencia, os colonos alemaes levavam urna 
existencia pacífica e ordeira. Enquanto o homem rústico brasileiro se 

. ( 59 > Tanto mais que a grande maioria das práticas religiosas permi-
tidas . ou realizadas pelos messias sao conhecidas de todos os roceiros e 
constituem práticas comuns da cultura religiosa rústica. 

• ( 60~ • Principalmente as práticas coletivas representadas pelas cerimo
n1as rehg1osas e pelos grupos de penitentes ou outros constituem elementos 
dotados de alto poder quanto ao ref or90 da solidariedade interna e é esta 
sua pr~ncipal fun~áo (Pereira de QUEIROZ, e), 1958; id., d), 19S8; id., f) 
1958; td., b) 1958; id., 1961-1962) . 

( 61> e ,. tr . . pod . _ orone1s ex emamente prestig¡osos em operar a mesma reor-
g~ni.za!ªº• alcan9ando grande domínio sobre outros chefes políticos que 
nao tem tanto renome quanto ele; as piramides familiares se justapóem 
sob o seu mando, que representa urna autoridade carismática mais elevada 
do que a dos outros e que cria novos la9os entre elas. Tem, assim, pontos 
de contacto com o messias, o qual talvez pudesse ser caracterizado como 
um c~ronel cujo carisma é religioso . . . Em ambos os casos, estas estrutu
ras formadas de várias piramides familiares geralmente se destróem com 
a morte do líder. 
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mantinha quase sem modifica9ao numa vida tradicionalmente rudimen
tar, em economía de subsistencia, o colono alemao prosperava, pas
sando de urna economía de subsistencia para urna economía mercantil, 
que acarretava como conseqüencia urna mudan9a estrutural que nao 
era observada no meio brasileiro. Enquanto o sertanejo vive numa 
sociedade cuja desorganiza9ao, paradoxalmente, se diría que é normal 
e que assim permanece há séculos, o colono alemao se trasladava, apa
rentemente sem desordem, de urna estrutura social igualitária para urna 
estrutura social estratificada. E todavía uns e outros se deixaram levar 
por movimentos messianicos bastante parecidos. A diferen9a está, pois, 
na situa9ao estrutural e na organiza9áo social, nao na forma e ritn10 
dos movimentos, ou nos fatóres que os produziram. 

Aliás, estas observa9oes confirmam o que já havíamos notadp com 
rela9ao a movimentos messianicos estudados na sociedade ocidental: 
aqueles que diziam respeito a configura~áo interna das sociedades glo
bais estruturadas segundo sistemas de parentesco, ora se desencadea
van:{ a partir de urna situa9ao de mudan9a social, ora a partir de urna 
situa9ao de anomia. Os movimentos rústicos brasiJeiros se inserem, pois, 
nas categorías que já havíamos caracterizado, urna vez que constata
mos a existencia de um movimento subversivo e revolucionário quando 
a estrutura regulada pelo sistema de parentesco se transforma em estru
tura regulada pelo sistema económico; e de movimentos reformistas, 
quando estrutura e organiza9ao sofrem processo de anomia. Neste últi
mo caso é que pudemos distinguir ainda mais movimentos reformistas 
conservadores e movimentos reformistas inovadores, no meio brasileiro. 

111 

CONCLUSA.O 

1 

Urna vez que os n1ovimentos brasileiros, tanto primitivos quanto 
rústicos, coincidiram em caracteriza9ao com os tra9os que definiam os 
movimentos messianicos, isto é, na religiao que permite o aparecimento 
do messias, e mais na forma, no ritmo e na estrutura interna, inclusive 
os próprios exodos guaranís que eram os de aparencia mais duvidosa, 
nao há mais razao para conservarmos a primeira distin9ao efetuada, 
que fóra urna distin~ao cultural. Os movimentos primitivos pertencem 
a mesma ordem de fenómenos dos movimentos rústicos, e até oeste 
ponto concordam com o que foi analisado fora do Brasil. Necessário 
se torna apenas verificar onde enquadrá-los na classifica~ao a que 
bavíamos chegado na primeira parte deste trabalho. 

O quadro classificatório esbo~ado fóra o seguinte: 

1) movimentos que dizem respeito a forma9ao de sociedades glo
bais e que pretendem retornar a antiga organiza~ao, sendo 
ora de segrega9ao, ora de agrega~ao; 

2) 

3) 
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movimentos que dizem respeito a configura~ao interna de 
sociedades globais, ora reagindo contra processos de mudan~a 
social, ora reagindo contra processos de anomia, e distinguin
do-se em movimentos revolucionários e movimentos refor
mistas; 

movimentos que dizem respeito ao mesmo tempo a forma9ao 
e configura9ao de sociedades globais (movimentos mistos), 
pretendendo a um tempo segmentá-la e subverter a estrutura 
hierárquica interna, constituindo movimentos revolucionários. 

A situa9ao estrutural variava de urna categoría para outra. Na 
primeira categoría, encontramos sociedades globais cuja estrutura era 
regida sornen te pelo sistema de parentesco. Na segunda e terceira, 
encontramos urna dualidade estrutural: além da estrutura regida pelo 
sistema de parentesco, urna estrutura regida pelo sistema económico. 
As rela9oes entre as duas estruturas eram as vezes de simples coexis
tencia com um mínimo de interpenetra9ao, que lhes permitia persisti
rem paralelamente, regendo por9oes diferentes da sociedade global; 
assin1 na ItáJia, em certas zonas, a estrutura regida pelo sistema de 
parentesco permanecía como a principal, enquanto noutras zonas do 
país dominava a estrutura regida pelo sistema económico. Outras vezes, 
interpenetravam-se e a estrutura regida pelo sistema económico substi
tuía, paulatina ou violentamente, a estrutura regida pelo sistema de 
parentesco. 

O importante, porém, era notar que os movimentos messianicos 
estavam sempre ligados a crises de estrutura e organiza9ao sociais e 
que sempre os encontramos relacionados com estruturas regidas pelo 
sistema de parentesco, houvesse ou nao dualidade estrutural. 

N osso ponto de partida para a análise dos movimentos nacionais 
foi a constata~ao de que a sociedade global brasileira se dividia em tres 
se9oes sócio-culturalmente distintas, a primitiva, a rústica e a urbani
zada; a se~ao primitiva desta sociedade podendo ser considerada como 
parte dela na medida em que o aparelho administrativo da sociedade 
global se esfor~a por integrá-la no conjunto nacional, através da cria~ao 
de leis e de organismos especiais, e na medida em que os contactos 
efetivos estabelecidos, seja com a parte rústica, seja com a parte urba
nizada, tendera para o mesmo objetivo. Estamos, pois, consid7rando a 
defini9ao dada por GuRVITCH de sociedade global em seus do1s aspec
tos; pois o governo brasileiro que se forma dentro da parte urbanizada 
da sociedade estende sua soberanía jurídica sobre todos os agrupamen
tos, inclusive o indígena, integrando-o no conjunto brasileiro, e sua 
soberanía social se verifica pela acultura~ao que vao sofrendo as 
diferentes tribos. <•> 

(1) "( .•• ) constituem os fenómenos sociais totais ao mesmo tc:_m~o 
mais vastos e mais imponentes, niais ricos de conteúdo e de ascendencia 
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Estas tres se9óes, além de culturalmente diferentes, se estruturam 
de maneira diversa. Os grupos indígenas de que nos ocupamos tinham 
urna estrutura regida por um sistema de parentesco; os grupos rústicos 
sao aglomerados de famílias e os agrupamentos urbanizados tem urna 
estrutura regida internamente pelo sistema económico. A primeira 
vista, dir-se-ia que estamos já num caso a parte dos que até agora 
estudamos, urna vez que em lugar de duas estruturas aqui encontramos 
tres. Poderíamos de saída dizer que só aparentemente sao tres, pois 
duas delas sao regidas uniformemente pelo sistema de parentesco; a 
análise dos contactos entre os agrupamentos, porém, esclarecerá melhor 
a questao. 

Vejamos primeiran1ente os movimentos nativos. Com a descoberta 
do Brasil, os grupos primitivos se viram em rela9oes com o grupo por
tugues, que desde o início dos contactos procurou a integra9ao de ambos 
numa só sociedade global, a princípio por um sistema de alian9as em 
que impB.citamente os selvagens eram considerados no mesmo nível 
social que os recém-chegados; mais tarde, foi inaugurada urna "situa-
9ao colonial", que reduziu os aborígines a camada mais baixa da 
escala social. Os tres termos que caracterizarao a futura sociedade 
global brasileira já estao aqui presentes, sob o aspecto de metrópole, 
colonia e grupos primitivos, diferentes entre si pela sua estrutura e 
cultura. O contacto direto e imediato dos indígenas era com a socie
dade colonial, as medidas da metrópole só indiretamente os atingiam. 

Formada urna sociedade global exclusivamente brasileira, a partir 
do século XIX, as mudan9as sociais que se observavam no mundo 
também atingiram o Brasil, dando nascimento a núcleos urbanizados, 
estruturados predominantemente segundo rela9óes de tipo economico, 
que tenderam a espraiar-se. Os contactos diretos e imediatos das popu
la9oes nativas, porém, conforme se depreende dos trabalhos consulta
dos, permaneceram com a se9ao rústica da sociedade global, em que 
se perpetuavam a antiga estrutura e organiza9ao coloniais. A parte 
urbanizada substituiu a metrópole - suas medidas atingem de longe 
em longe os grupos nativos; as rela9óes entre ambos sao, via de regra, 
raras e indiretas. 

Os grupos rústicos estao nalguns pontos do país em contacto direto 
com os grupos primitivos; há, porém, lugares em que as tribos ainda 

sobre urna realidade social dada ( ... ) possuindo urna soberania jurídica 
delimitando a competencia de todos os agrupamentos nela integrados (inclu
sive o Estado cuja soberania jurídica nunca deixou de ser relativa e subor
dinada, malgrado todas as aparencias em contrário). As sociedades glo
bais possuem igualmente urna soberania social sobre todos os conjuntos 
que dela fazem parte, isto é, gozam de urna certa preponderancia de fato; 
podem afirmar soberania económica, mas esse nao é sempre o caso" (G. 
GURVITCH, 1958, tomo 1, pág. 216). Nao utilizamos, porém, a tipología de 
sociedades globais do mesmo autor porque nao condizem com a orienta~ao 
deste trabalho. 
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se mantem segregadas de qualquer contacto e desconhecidas dos bran
cos. Onde há alguma rela9ao entre nativos e roceiros vimos produzi
rem-se movimentos que guardam inteira feic-áo aborígine· isto é nos 
A 3" , ' 

ermos de Mato Grosso e das fronteiras paraguaias, no litoral de Sao 
Paulo. Mas nao ternos notícia de movimentos messianicos sertanejos 
nesses lugares. 

Para com a se9áo urbanizada, há sítios do país em que a popu
la9ao rústica está em situa9ao semelhante a indígena, isto é, os con
tactos sao raros e indiretos; e, se nessa vizinhan9a nao há, também 
popula9oes nativas, entao os sertanejos vivem em isolamento quas~ 
total. Noutros pontos já mais servidos de comunica9ao, as rela9óes 
entre se9áo urbanizada e se9ao rústica sao mais freqüentes. Nao se 
pod~, porém, falar de maneira geral num continuum sócio-cultural que 
partlndo das popula9óes nativas chegasse até as urbanizadas. Nalgu
mas partes tal se dá, como podemos verificar pelo menos de um tra
balho de Eduardo GALv.Ao. <2> Mas cada vez que estudarmos um grupo 
de popula9ao. rústica, ou um grupo nativo, somos obrigados a pesquisar 
de que maneira se produzem os contactos, que variam muito em toda 
a extensao do país, da existencia desse continuum até o isolamento. 

Sao ~aras até agora as tentativas de estudos nesta perspectiva, e 
os que ex1stem se referem exclusivamente ao problema da acultura9ao 
indígena; o que se classificou, porém, foram os tipos de contacto de 
acordo ·com sua dura9ao, mas nao que estrutura formam os dois gru
pos ao se entrosarem. (3) Quanto as rela9óes entre o grupo rústico e 
o grupo urbanizado, ao que se saiba até boje ninguém se preocupou 
.em definir como se processam. (4) 

Houve certa preocupa9ao em ligar movimentos indígenas e movi
mentos rústicos, estes encarados como urna continua9áo daqueles. 
Todavía, os movimentos messianicos rústicos tem lugar em zonas onde 
o contacto com os indígenas já nao era mais relevante. Além disso, os 
movimentos indígenas a partir do século XIX, que é também a época 
em que come9aram a ser registrados os movimentos rústicos, seguem 
modelo totalmente nativo, culturalmente muito diverso do modelo 
destes últimos. Nao eremos que haja possibilidade de estabelecer entre 
eles urna rela9áo de continuidade e, se em movimentos sertanejos apa
~ecem as vezes tra9os indígenas, constituem elementos que já foram 
incorporados pela cultura rústica e dela passaram de há muito a fazer 

<2> Eduardo ÜALVÁO, 1955. 
<3> Darcy RIBEIRO e Eduardo GALv.Ao sentiram o problema sob o 

aspecto da dura9ao do contacto. A nosso ver, seus dois trabalhos deveriam 
~er ~ompletados pela considera9ao da posi9ao social recíproca dos grupos 
u~1phcados (Darcy RIBEIRO, 1957, pág. 7 e segs.; Eduardo GALVA.o, 1960, 
pags. 14-16). 

<4 > Esbo9amos urna primeira abordagem em trabalho anterior (Pereira . 
de QuEIROZ, 1962, MS). 
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parte integrante. (5) Desse modo, os movimentos rústicos nao se pas
sam nun1 contexto em que figure mais de urna estrutura, pois as 
popula9oes que os vivem nao tem liga<rao com as popula9oes nativas; 
somente, e de maneira geral pouco freqüentes, com popula9oes urba
nizadas. 

Nao há razao, pois, para considerarmos um outro tipo de situa9ao 
estrutural, além dos que já havíamos encontrado na primeira parte 
deste trabalho. Os movimentos messianicos nativos se dao em situa9áo 
de contacto das popula<roes indígenas com os brancos. Os movimentos 
messianicos rústicos, pertencendo a sociedade ocidental, se dao numa 
sociedade que se caracteriza pela dualidade estrutural. E também 
sempre se associam a sociedades estruturadas segundo sistemas de 
parentesco. Resta inquirir se correspondem as mesmas crises de estru
tura e de organiza<rao. 

2 

Os movimentos messianicos primitivos fora do Brasil tinham-se 
caracterizado por constituírem rea9oes a problemas tanto de organi
za9ao, isto é, correspondentes a forma9ao de urna nova sociedade 
global que abarcava a primitiva e a ocidental, quanto da configura9áo 
social interna, pois a integra<ráo se dava de tal maneira que passavam 
os nativos a constituir a camada mais baixa na hierarquía social. 
Trata-se, pois, de rea9ao a urna "situa9ao colonial". 

No caso brasileiro, porém, houve movimentos que decorreram 
de urna "situa9ao colonial", enquanto outros nao. Neste segundo caso, 
a rea9áo era inteiramente nativa, tomando a forma de exodos para a 
Terra sem Males. Segundo verificamos, grupo indígena e grupo de 
colonizadores, e mais tarde grupos rústicos, se encontravam entao 
socialmente no mesmo nível, desenvolvendo rela<roes de igualdade (e 
nao de domina<rao-subor<l;ina<ráo). O contacto dava lugar a fenómenos 
de anornia no interior das tribos, contra os quais reagiam os movi
mentos, que constituíam urna tentativa de restaurar tanto a antiga 
estrutura, quanto a antiga organiza9áo sociais, num sentido reformista, 
isto é, mantendo as institui<róes nativas mas melhorando-as pela supres
sáo dos tra9os considerados nocivos (a doen<ra, a morte, as novidades 
tomadas aos brancos). 

Nao era em qualquer situa9áo de contacto que os movimentos 
tinham lugar. Quando grupos brancos e grupos nativos só de longe 
ern longe entravam em rela9oes, mesmo havendo já alguma acultura
<ráo nestes últimos, dificilmente acontecia um exodo. Quando os con-

(6) No movimento da Pedra Bonita, por exemplo, utilizava o líder, 
para produzir visóes nos adeptos, um vinho f eito de jurema e manacá. Sao 
elementos indígenas, mas usados em contexto tal que em absoluto nao se 
pode falar numa influencia indígena sobre esse movimento. 
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tactos eram já muito estreitos, os intercasamentos e as rela9óes de 
vizinhan9a integrando cada vez mais os indígenas no meio rústico, os 
movimentos também inexistiam. Era quando os contactos intermitentes, 
mas apreciáveis, amea9avam a integridade da estrutura e da organi
za<ráo, estas ainda se conservando, evidenciadas por certa harmonía 
entre os membros da aldeia ou da tribo, que os movimentos tinham 
lugar. E agiam entao como um refor90 desta harmonía, pelo fortaleci
mento dos valores sociais e pela restaura9ao dos padróes de comporta
mento nativos. Assim, era quando o grupo se via amea9ado da perda 
de sua individualidade como grupo, que o movimento se produzia. 

Tendo lugar quando havia contactos entre o grupo nativo e o 
grupo rústico, que estruturalmente pertencem a mesma categoría, urna 
vez que a estrutura interna de ambos é um agrupamento hierárquico 
de famílias, poderíamos considerar que, mesmo sem o contacto com um 
outro tipo de estrutura, a anomia poderia verificar-se dentro de grupos 
primitivos assim constituídos, do mesmo modo que a vimos instalar-se 
entre grupos ocidentais sem ser pela influencia de urna estrutura regida 
por outro sistema de rela9óes. 

Existe, porém, o movimento da aldeia de Panambi, em Mato 
Grosso, que parece desmentir esta constata9ao. -e.te se dera como urna 
rea9ao a determina9áo do governo de dividir as terras dos indígenas 
entre colonos. No entanto, nao podemos dizer que se trata realmente 
de urna rea9ao contra o governo, que figuraría aqui como classe domi
nante; esta iniciativa só tocou os indígenas no momento em que suas 
terras foram invadidas, e o movimento teve caráter de rea9ao contra 
a desordem resultante. Nao se tratava da instala9ao de urna "situa9ao 
colonial", isto é, os indígenas nao forarn reduzidos a urna espécie de 
escravidao pelos brancos, passando a trabalhar para estes e for9ados 
a mudar subitamente de valores e de comportamentos; foram simples
mente expulsos dos territórios que ocupavam, sem outro tipo de con
tacto senáo aquele que o conflito estabelecia. Náo estavam submetidos 
ao poder de urna camada branca que os esmagava e que os for~ava a 
comportamentos diferentes dos seus próprios, o que constitui um dos · 
característicos da "situa9ao colonial,,. Estavam diante de um fato · 
exterior aos seus grupos - a invasáo, - que determinava interna
mente urn processo de anomia. 

De novo nao estamos diante de um caso de interpenetra9áo de 
estruturas diversas, mas de um processo de anomia que fatóres exter
nos desencadeiam no interior de certos grupos sociais. Quando estu
damos noutra parte deste trabalho o contacto entre primitivos e brancos, 
observamos que a perda de autonomía acarretada pela situa9ao de 
inferioridade levava os nativos as rea~óes messianicas; estas rea~óes 
nao tinham sido notadas enquanto mundo de brancos e mundo de 
nativos coexistiam em níveis paralelos, apesar dos contactos as vezes 
bastante íntimos entre ambos. Os movimentos guaranís, no entanto, 
mo~tram que também há movimentos messianicos quando as duas popu
la9oes estao no mes1no nível. As rela<róes de domina~áo-subordina~ao 
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que implicam a perda de autonomia nao existiam aqui; o importante, 
quando as populac;óes estao no mesmo nível, é que baja um processo 
de anomia decorrente do contacto. 

Estruturalmente, a situac;ao é identica a dos italianos de Monte 
Amiata, em que na sociedade global dois tipos de estrutura se manti
nham lado a lado, quase sem interpenetrac;ao. O contacto, no entanto, 
constituiu urna ameac;a para a parte estruturada segundo o sistema de 
parentesco, determinando um processo de anomia em que cada vez se 
torna mais difícil seguir os padróes de comportamento camponeses e 
conservar os valores sociais. O mesmo se dá entre os guaranis. O 
movimento interessa a configurac;ao interna dos grupos nativos, sem 
dizer respeito a esforc;os diretos de um outro grupo social com o intuito 
de anexá-los. A vida lado a lado com os caboclos da zona é que 
espontaneamente vai minando os padróes tradicionais. ~ste movi
mento se classifica, pois, . na segunda categoría que esboc;amos, a dos 
movimentos que interessam a configurac;ao interna de urna sociedade 
global; e, no interior desta categoria, pertence a espécie dos movi
mentos reformistas e conservadores. 

Robert Low1E encarou os movimentos resultantes da "situac;ao 
colonial" ( embora nao utilize este termo)' - que ele considera pro
duzidos por fatóres sociais externos a sociedade primitiva em foco -
como constituindo "simplesmente um caso particular" ao lado de 
outros casos de messianismo primitivo, que, produzindo-se independen
temente do contacto com os brancos, teriam lugar em situac;ao nao 
colonial. Os exodos guaranís mostram que realmente a "situa9áo 
coloniar• nao é indispensável para que se produzam; os movimentos 
podem verificar-se entre popula9óes que se encontram no mesmo nível 
social. 

Além disso, a própria existencia de movin1entos primitivos rea
gindo contra a anomia e nao contra a mudan9a social (que é o caso 
dos movimentos em "situac;ao colonial"), permite afirmar a possibili
dade de urna rea9ao puramente nativa, sem contacto de indígenas com 
brancos, desde que outros fatóres desenvolvam internamente nas tribos 
o . mesmo processo. Qualquer acidente ou incidente - desequilíbrio 
ecológico provocado por altera9óes do meio ambiente, motivos interio
res a própria estrutura e organiza9áo tribais, choques com outras tribos, 
- podem causá-los. No Brasil, a invasáo portuguesa, criando amea9as 
constantes a integridade dos grupos, nao teria feito mais do que amiu
dá-los, quando noutras circunstancias só apareceriam de longe em 
longe. Nao esquecer, porém, que mesmo nos exodos guaranis havia 
contactos prévios com os brancos, e estas afirma9óes só podem ser 
tomadas como hipóteses plausíveis, nao como conclusóes categóricas. 
Tais movimentos messianicos sao inteiramente nativos, isto é, nao po
dem ser atribuídos a absorc;áo de urna ideología judaico-crista, desen
volvem-se sem nada pedir a esta. E seu objetivo é a restaurac;ao, nao 
da vida tribal culturalmente pura, mas da estrutura e da organiza9áo 
tribais, da coesio interna. 

\ 
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Além de movimentos que nao resultaram do estabelecimento de 
rela9óes de dominac;ao-subordinac;ao entre brancas e indígenas, houve 
também no Brasil outros que se produziram em verdadeira "situac;áo 
colonial", surgindo en tao o mesmo tipo de reac;ao encontrado noutras 
partes do mundo. Foi desde que se formaram os engenhos de ac;ú
car, para os quais os indígenas foram aproveitados como mao
de-obra escrava e desde que os jesuítas instalaram as primeiras aldeias 
de missóes. Embora nao pertencendo ainda ao complicado mundo 
capitalista moderno, os portugueses que criaran1 engenhos em Pernam
buco, na Babia, em Sao Vicente, podiam ser caracterizados como mate
rialmente poderosos quando comparados aos grupos primitivos com que 
se defrontaram, e este poder capacitou-os a, pouco numerosos, domi
narem os outros; a situa9ao foi tipicamente colonial. 

O que define tal situac;ao nao é um aspecto económico peculiar, 
como a introduc;ao forc;ada de grupos primitivos numa estrutura de 
economía capitalista com todo o seu acon1panhamento de relac;óes 
sociais específicas. O que importa é a estrutura social especial que se 
forma, ocupando os colonizadores a camada superior e relegando os 
nativos para a camada inferior, unidos por relac;óes de domina9ao
subordina9ao tao apertadas que a camada inferior nao pode mais nem 
mesmo formular seus próprios valores e padróes de comportamento, 
sendo obrigada a aceitar o que lhe impóe a camada superior. 

Os movimentos de Santidade também buscaram restabelecer a 
antiga autonomia nativa, para o que chegaram a ir até a tentativa de 
aniquilamento violento dos brancos; mas pretenderam ao mesmo tempo 
subverter a nova ordem que se estabelecera entre eles e os brancos, a 
fim de ocuparem a posic;áo de senhores. Sao movimentos tanto de seg
mentac;ao, quanto subversivos. Apresentam, pois, a mesma ambigüi
dade que já havíamos notado noutros movimentos primitivos, em 
situa9áo colonial, pois tanto interessam a formac;ao de urna nova socie
dade global, quanto a sua configura9ao interna. 

A forma9ao dos grupos de Santidade significa também urna reto
mada da iniciativa nativa, no sentido de criar e obedecer a seus pró
prios valores e padróes culturais, e reagir contra a imposi9ao de valores 
e padróes culturais impostos do exterior por urna camada superior. 
Mas nao pretendem regressar ao que existia antes, reconhecendo assim 
a marcha da mudanc;a social. O sincretismo e o pantribalismo bem o 
demonstram - culturalmente há a forma9ao de um conjunto de ele
mentos que sao tomados a ambas as populac;óes, adicionado de novos 
que surgem da própria situa9ao especial em que se encontram os indi
víduos, e estruturalmente se constrói um novo grupo que apaga as dis
sensóes tribais, reunindo todos os indígenas contra os brancos, sem 
distinc;ao de tribos. O pantribalismo, eis o tra90 característico destes 
n1ovimentos, inexistente nos que nao resultavam de urna "situac;ao 
colonial". Isto é, adquiriam os indígenas ao mesmo tempo a cons
ciencia de sua posi9ao de inf erioridade di ante dos brancos, e da igual
dade de nível uns para com os outros, <liante do invasor. 
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Existe, no entanto, um terceiro tipo de movimentos nativos gua
ranis, que teve lugar no recesso das florestas, antes do contacto de 
domina9ao-subordina9áo, mas sob a amea9a deste, e relatados na cor
respondencia jesuítica das missóes do Paraguai. Trata-se de movimentos 
con ten do pelo menos um elemento novo: as acusa9óes aos brancos, -
germes de nacionalismo, - que faltam nos exodos para a Terra sem 
Males. O sincretismo religioso é outro tra90 peculiar deles; vai apa
recer, portanto, até mesmo entre indígenas que náo estavam ainda 
escravizados ou aldeados, mas que sentiam a amea9a deste fado. O 
prestígio e o poder dos colonizadores deve ter pesado na ado9ao de 
tais elementos culturais estranbos pelas tribos nativas, como urna arma 
poderosa para derrubar inf alivelmente os invasores. :9. interessante notar 
que nas tribos afundadas nas florestas da regiao do Guaíra o sincre
tismo religioso parece assim preceder a acultura9ao. 

O pantribalismo também é característico; opera de maneira dife
rente, porém. Segue entao modelos tradicionais: as confedera9óes 
formadas pelas tribos que a inda se conservavam nas florestas seguindo 
padráo de comportamento tribal. Quando se trata seja de indígenas 
escravizados nas planta9óes, seja de nativos reunidos nas missóes, isto 
é, de indígenas destribalizados, o pantribalismo segue padróes novos. 
Neste último caso, a forma de rea9áo é igual quer os aborígines labu
tem nas planta9óes, quer nas missóes. 

No primeiro caso de pantribalismo, estamos diante de movimen
tos em certa medida inovadores (pois religiosamente sao sincréticos, 
mas que nao podemos chamar de revolucionários urna vez que visam 
a conserva9ao da estrutura e organiza9ao nativas, que refor9am; um 
de seus objetivos é a reviravolta das posi9óes sociais, de maneira a 
permitir que os nativos dominem os brancos; mas o alvo principal é 
a reconquista da independencia, caracterizando-se como movimentos 
de segrega9ao. No segundo caso, de pantribalismo, os movimentos 
sao subversivos porque pretendem a destrui9ao da hierarquía existente 
e sua substitui9ao por outra que a inverta; sao revolucionários porque, 
além de urna reviravolta de estrutura, visam a substitui9áo dos valores 
e padróes de comportamento existentes por outros novos, e sao ino
vadores. Sao estes os movimentos que se igualam aos que já definimos 
para o resto do mundo primitivo. 

Pomos encontrar entáo na categoría de movimentos que reagem 
contra crises de forma e de configura9ao interna das sociedades globais 
urna distin9áo entre movimentos conservadores e movimentos revolu
cionários. ~les correspondem também a urna inversao na importan
cia dos objetivos. Enquanto nas tribos que ainda viviam nas florestas 
da zona de Guaíra o objetivo de manter a independencia domina sobre 
a subversáo da ordem, nas Santidades a subversao da ordem é o objeti
vo principal. Classificamos uns movimentos como segregacionistas e 
conservadores; os outros, como subversivos e revolucionários. 

A análise dos movimentos primitivos brasileiros permite assim 
um refinamento na categoría dos que interessam tanto a forma9io de 
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novas sociedades globais, quanto a transforma9ao de sua configura9áo 
interna. Quando a "situa9ao colonial" está em início de instala9ao, o 
objetivo do movimento é preservar a estrutura e organiza9ao nativas, 
e ao mesmo tempo libertar as tribos de urna possível escraviza9áo. 
Quando a "situa9ao colonial" plenamente se instalou, o movimento 
perde a fun9ao preservadora e passa a revolucionário, isto é, cría um 
novo grupo social com suas institui~óes e estrutura interna, com que 
se propóe substituir violentamente o antigo, além da finalidade de 
liberta~ao. Ambos tem urna orienta~áo para a independencia que 
levou tantos estudiosos a classificarem-nos como "nacionalismo em 
germe". 

• 
O quadro geral que tra9amos no início se referia a: 

1 ,;__ movimentos relacionados com a forma9ao de sociedades globais; 

2 movimentos relacionados com a configura9áo interna de socie
dades globais; 

3 - movimentos relacionados com a forma~áo e a configura9ao inter
na de sociedades globais, ao mesmo tempo. 

Os movimentos primitivos guaranís nele se encaixam, entre os 
movimentos relacionados com a configura~ao interna de sociedades 
globais. Subdividiam-se os· do segundo ítem em movimentos que diziam 
respeito a problemas de mudan9a social e movimentos que diziam 
respeito a problemas de anomia; é entre estes últimos que se integram 
os exodos para a Terra sem Males. Efetivamente, como os movimentos 
restauradores e reformistas que já havíamos encontrado no Ocidente, 
os exodos guaranís restabelecem a estrutura e a organiza9áo social que 
se desfaziam, revigorando os antigos valores e padróes; fatores de reor
ganiza9ao, sao também fatores de conserva9ao das normas tradicio
nais. Sao reformistas, porque pretendem melhorar os valores e padroes 
nativos, livrando-os das imperfei90es ( doen~a, morte) que, mesmo no 
feliz tempo de dantes, tinham tornado seu funcionamento as vezes , . 
precario. 

Os movimentos de Santidade, que qualificamos entre os movimen
tos interessando a f orma9ao e a configura9ao interna de sociedades 
globais, existem quando os brancos impóem aos indígenas sua domina
~ao, for~ando-os a ingressar numa nova estrutura em seu nível inferior, 
obrigando-os a obedecer a padróes de comportamento que nao sao os 
seus e impedindo-os de criar e seguir seus próprios valores e padroes 
de comportamento. Mas, enquanto nos movimentos primitivos encon
trados no resto do mundo só havíamos conseguido discernir movi
mentos revolucionários, nos movimentos brasileiros de Saniidade encon-
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tramos duas modalidades que permitem também subdividir este genero 
em duas espécies: se bem que o movimento diga sempre respeito a 
mudan9a social, ora procura modelá-la segundo novos valores e 
padróes de comportamento que formula; ora procura freá-la e voltar 
aos padróes antigos. Desse modo, podemos distinguir os movimentos 
revolucionários dos movimentos conservadores. Reforma e revolu9ao 
sao processos encontrados também em sociedades primitivas. 

Chamamos novamente a aten9ao para o fato de os movimentos 
messianicos primitivos analisados existirem sempre em situa~óes sociais 
que se caracterizam pelo contacto com os brancos. Ainda no caso 
brasileiro isto se deu. No entanto, como o exodo dos guaranís pode 
ser qualificado como movimento nativo "puro", resultante de um 
processo de anomia e nao de um processo de mudan9a social, a hipó
tese de existirem também movimentos entre primitivos, independente
mente do contacto com os ocidentais, se torna mais admissível; o 
contacto poderia amiudar o aparecimento dos movimentos, mas nao 
seria somente em tal situa9ao que estes se produziriam. Nao pode
mos, porém, conservar a tais observa9óes senao a qualifica9ao de 
hipó tese. 

3 

Da análise dos movimentos rústicos nenhuma categoría nova 
parece surgir, pois tanto os movimentos sertanejos quanto o movi
mento dos Mucker podem ser incluídos entre os movimentos messia
nicos relacionados com a configura9ao interna de sociedades globais. 
O movimento dos Mucker constituía a rea9áo de urna camada que 
pretendía mudar de posi9ao social, por se ver rebaixada de nível. Os 
movimentos sertanejos eram rea9oes contra processos internos de 
anomia. 

No entanto, enquanto os movimentos messianicos ocidentais tem 
lugar em sociedades já estratificadas, o movimento dos Mucker se 
opera porque urna sociedade internamente igualitária se transforma 
em estratificada. Esta mudan~a se dá sem nenhuma interven~ao exte
rior, pelo simples desenvolvimento da colonia de S. Leopoldo. A in
fluencia da parte urbanizada da sociedade global f ora indireta: forne
cer a mercado para o escoamento dos produtos, possibilitara a aquisi
~ao de mercadorias desejadas pelos colonos, dando também o modelo 
de urna hierarquía estrutural segundo o sistema económico. A nao 
ser nestes pontos, as rela9oes da colonia com a sociedade global eram 
quase inexistentes; a parte urbanizada nao agia como camada domi
nante, impondo comportamentos a parte rústica. A nova estrutura 
brotava espontaneamente em razáo da dinamica interna do grupo colo
nial; isto é, a existencia de urna parte urbanizada na sociedade global 
apenas foi fator que favoreceu a transforma9áo, nao a promoveu. A 
posi9ao recíproca destas duas se9oes da sociedade brasileira global era, 
pois, antes de justaposi~ao do que de interpenetra9ao. A interven-
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9áo da parte _urbanizada só f oi exercida quando o grupo messianico 
em sua fun9ao subversiva e revolucionária, pretendeu a reviravolt~ 
da orde~ social hierárquica em forma9áo, substituída por outra em 
~ue seru~m ~levados como camada dominante os eleitos do Senhor; 
1nterven9ao final, que nada tem a ver com o aparecimento do movi
me?to. (G) ~ste agrupa.m~nto colonial, que pertence a parte rústica da 
s?C1ed!de ~l?bal bras~lerra, segue seu próprio desenvolvimento, em 
s1tuacrao pratic~mente independente com rela9áo a parte urbanizada da 
mesma, que e aquela em que se formaram todos os mecanismos 
governamentais. (7) 

A .se~elhan9a dos movimentos sertanejos brasileiros com o movi
mento 1tahano de Monte Amiata é flagrante. Também neste se con
serva, a estrutura da família em sua forma prezada pela coletividade· 
t~mbem a ~oral pregada pelo messias. é a popular, tornada mais rigo~ 
r!sta e. pun~ana; também a~ práticas r:ligiosas sao as mesmas, permi-· 
tindo 1nclu~1ve a manuten9ao de rela9oes com a hierarquia eclesiásti
ca -: Dav1 ~azzaret.ti, a princípio, é até bem visto pela Igreja, como 
tambero o fo1 a ma1or parte dos messias brasileiros, entornando-se 0 
caldo - mas nunca totalmente pois muitas vezes se puderam conser
var certa~ ~elac;ó~s ~om. vigários e párocos, - se o messias alcan~ava 
u~ prestig.10 mu1to ma1or do que o do clero. Os movimentos brasi
leiros quenam o r~gresso a urna forma tradicional de governo, que era 
a Santa Monarqu1a, em que Estado e Religiáo novamente se uniam · 
e o. mesmo, pregava Da~i . Lazzaretti. sob ... o nome de República Sant~ 
(po1s na !taha, ao co~trano do Brasil, fora a monarquía a promover 
a separa9ao entre Igre1a e Estado). 

Tais movimentos reagem contra a desorganiza9ao reinante e nao 
contra urna transforma9áo sócio-estrutural em processo· pretendem 
res~aurar valores e p~dró~s de comportamento que, ad~itidos como 
valiosos po_rqu_e trad1c1ona1s, nao eram, porém, efetivamente seguidos. 
E tal se da ~ao porque outros comportamentos novos se vao implan
tando~ m~s s.1m porque urna série de fatóres abalou a estrutura e a 
or~an1za9ao internas dos grupos, fazendo-as desagregar-se, sem substi
tu1-las po~ ?utr~s.. O_ mov.i~ento messianico visa a restaurá-las; no 
c?so bras1leiro e isto tao v1s1vel que no interior do grupo messianico 
v1~or".l urna estrutura de dupla origem - a que se formou com 0 pró
pn~ grupo e é dominada pelo messias, e a que foi a ele trazida da 
soc1edade rústica exterior. (8) 

<
6

> A exist~ncia de movimentos como este, em colonias prósperas, ex
~~¡ que se ~?n.s1dere a fome e a miséria como um dos fatores dos movi
m nto~ mess1amcos, de um m?~º geral. Pode ter ~ssa rela~áo com alguns, 
. as nao com todos, ao contrano do que se podena depreender de um ar

tigo (~~ Roger ~ASTIDE (R~ger BASTIDE, 1?58, págs .. 123-!31). 
d h' T~mbem no mov1me~to de_ Dav1 Lazzarett1 hav1a certa aceita~ao 
ª ie.rarqma de base econom1ca, v1sível na posi~ao privilegiada dos me

cenas Junto ao líder religioso. 
(
8

) Nina RODRIGUES, 1939, págs. 66-70 . . 
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'\ Os movimentos poderiam, porém, ter sido desencadeados por 
urna intervenc;ao da sociedade urbanizada sobre a sociedade rústica 
brasileira. No caso de Antonio Conselheiro é o que parece ter-se 
dado; a transf ormac;ao política por que passara o país, a separacrao 
entre a Igreja e o Estado, os impostos e taxas decretados pela Repú
blica, parecem ter sido determinantes na atitude de repúdio que o mes
sias tomou diante desta. A intervenc;ao da sociedade urbanizada, que 
se revela por novas exigencias, é sentida como um f ator de anomia no 
meio rústico, pois produz o agravamento da situac;ao económica e a 
desestruturac;áo religiosa. O movimento reage contra a anomia e ao 
mesmo tempo contra esta intervencráo. 

J á no caso do Padre Cícero, nao estamos mais diante do mesmo 
papel da sociedade urbanizada. A anomia reinante, contra a qual se 
ergue o Patriarca de Juazeiro, decorre de fatóres internos a sociedade 
rústica. O mesmo se pode afirmar do movimento do Contestado, do 
movimento do Beato do Caldeiráo, do movimento de Pedro Batista; 
em todos eles, a anomia decorre de condi9ées próprias ao tipo da socie
dade rústica, tao peculiares que podemos até considerar constante 
nela certa desorganizac;áo. Esta pode agravar-se com a atomizacrao 
dos grupos familiares, dando lugar entáo ao movimento. 

Duas sao, pois, as posic;óes que a sociedade urbanizada pode arvo
rar diante da sociedade rústica: urna de intervencrao, em que age como 
elemento perturbador da ordenacrao interna desta; outra de paralelis
mo, em que ambas se mantem, com muito pouca interpenetrac;ao. Nes
ta segunda posic;ao, o grupo urbanizado detém apenas nominalmente 
a orientac;ao geral político-económica e social da sociedade global; 
poderia ser considerado como ocupando urna posic;áo dominante com 
relac;ao a sociedade rústica, a qual, no entanto, escapa de fato a tal 
posic;áo de inferioridade, em virtude de urna série de circunstancias, 
como a extensao de um país pouco povoado e de comunicac;óes defi
cientes. Nestas condic;óes, os grupos locais rústicos seguem um desen
volvimento que lhes é próprio, a anomia provém de fatóres internos e 
os messias, como vimos, podem até mesmo constituir fatóres de pro. 
gresso. 

Quando o movimento messianico rústico tem lugar porque houve 
intervenc;áo da sociedade urbanizada na rústica, assume o aspecto de 
reac;ao contra ela, porque é de sua intervenc;áo que provém a anomia. 
Estao oeste caso os movimentos de Antonio Conselheiro e de Davi 
Lazzaretti, em Monte Amiata. Quando o movimento messianico rústi
co tem lugar estando as duas sociedades em pouca interpenetrac;áo, os 
f atores da anomia sao internos a sociedad e rústica e contra eles rea ge 
o movimento. Assim, a coexistencia com a sociedade urbanizada pode 
constituir um fator de anomia para a sociedade rústica; nao se trata, 
porém, do fator único, e sim de um fator entre outros. Qualquer que 
seja o fator, o processo de anomia que se instala no interior de tais 
grupos é que deve ser responsabilizado pela reac;ao messianica. 
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Socied~d~ rústica e sociedade urbanizada, dentro da sociedade 
global b!asilerra, com muito maior freqüencia coexistem paralelas do 
que ~ ... e .1nterpenetram, nos exemplos que estudamos. Os movimentos 
me~s1an1cos ,ta?to pode~ de_rivar _de urna ~rise estrutural interna da 
soc1edade rustica, sem 1nterven9ao da soc1edade urbanizada como 
podem provir de interferencia desta. Podem, pois, também ~e pro
cessar como se a so~iedade rústica constituísse um vaso fechado, den
tr~ d~ q~al d.etermm~das correntes e ocorrencias sociais, pelo seu 
propr~o d1nam1smo, fossem promo~endo ,uer mudanc;a social, quer 
anom1a, desencadeando como reac;ao aqueles movimentos. No caso 
dos _Mucker, a reacrao era. contra a . mudanc;a; no caso sertanejo, a 
rea~ao era contra a ano!111~. A soc1edade rústica nao é, pois, urna 
soc1edade estagnada ou 1movel, e o movimento messianico constitui 
u_ma ~eacrao específica contra os processos dinamicos que em seu inte
rior tem lugar. 

4 

Se, e~tas sao as ~elac;óes entre a sociedade urbanizada e a socie
~ade rustica, ~o Brastl, estamos contrariando as antigas teses explica
tivas_ dos mov1mentos messianicos brasileiros, que os encaravam como 
reac;oes. contra :- penetra~áo cada vez maior da sociedade urbanizada 
na s?c1edade rustica, que entao se desorganizava. Anteriormente a 
Euclides da CuNHA, já Nina RODRIGUES interpretara o movimento de 
<?an~dos como urna rea~ao contra os progressos dos grupos brasileiros 
hto~aneos, que, ao se 1mporem ao sertáo, promoviam abalos numa 
soc1~dade, e~tremamente cons~rvadora e considerada atrasada do ponto 
~e vista .soc10-cll:ltural;<9 > Eu~hdes da CuNHA nao fez mais do que repe
tir e refinar mu1to do que d1ssera o grande médico baiano cujo traba
lho ~oi escrito ~inda quando se processava a rea~ao de Antonio Con
selheiro, e pubhcado em 1897. < 1~> lsto é, os dois autores consideram 
que todo um estilo de vida sertanejo se ve amea9ado pela invasao de 
urna cultura estranha, e reage contra ela, com o intuito de resguar
dar-se e defender-se. 

(D) Nina RODRIGUES, 1939, pág. 50, em nota. 
(lo; L~ís VIANA, 1_92?., págs. 111-113. Diz o autor que a linha de 

separ.ª!rªº• v1nda do Para, descreve um grande arco na regiao nordestina 
e ca1 , a prumo de norte a sul, até a Babia, para depois reaparecer no 
Parana ~-Santa <:atarina"; há urna descontinuidade nessa linha, representada 
pela regiao de Sao Paulo e Minas, "onde vastas redes de estradas de ferro 
se_ desen_volveram procurando o cora!ráO das selvas brasileiras". Por isso 
!1ª~ ~av1a nela a possibilidade de form~ao do tipo do jagun~o, isto é, do 
md1v1duo q':1e reage c?ntr~ a cult~ra do litoral. Eis a razao pela qual Sao 
Paulo e Minas Gera1s f1caram 1munes a movimentos messianicos: eram 
Estados em que o interior já estava vinculado a cultura urbanizada (Luís 
VIANA, 1927, págs. 116-118). 
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Os movimentos messianicos sertanejos seriam, pois, comparáveis 
aos movimentos primitivos em "situa9ao colonial"; a sociedade urba
nizada substituiría neste caso a camada dominante dos brancos, e suas 
interven9oes teriam as mesmas repercussóes internas na sociedade rús
tica, que as desta nos grupos primitivos. A rea9áo visaría restabelecer 
a antiga independencia da sociedade rústica com rela9ao a sociedade 
urbanizada, perservando seus costumes e estrutura peculiar. 

Luís Viana retoma o mesmo tema, precisando o ponto em que 
geograficamente os movimentos tem lugar; dividido o Brasil entre 
urna zona litoranea e o alto sertao, na linha intermediária em que se 
tocam, chegam as idéias do litoral e entram em choque com a menta
lidade sertaneja; é ali que se origina um tipo humano especial, o 
jagun90, promotor da rea~áo por vezes violenta contra a invasao dos 
padroes sociais novos provenientes do litoral. (11) 

A tese nao deixa de ser sedutora. Ao iniciarmos a análise da 
situa9áo brasileira, nesta segunda parte do trabalho, chamamos a aten-
9áo para a implanta9áo de urna sociedade urbanizada, que se fora irra
diando para o interior a partir de certos focos litoraneos, empurrando 
cada vez mais para lugares pouco acessíveis, a antiga cultura rústica. 
Todas as vezes que esta se sentía amea9ada, teria dado origem a um 
movimento messianico, visando a recha9ar para longe a intrusa. O 
meio mais indicado para anular este tipo de rea9ao seria levar o 
progresso as popula9óes rudes do interior, e a dissemina~ao de escotas, 
a abertura de estradas constituiriam os melhores meios de difusao. 
Pois onde chegam as vias de comunica9ao, "aumenta logo a popula9ao, 
surgem novas fortunas, enquanto se processa, rapidamente, sensíve] 
melhoria do nível social". (12> Inimigos ferrenhos de todo progresso e 
novidade, os messias rústicos nao encontrariam mais adeptos a partir 
do momento em que o jagun90 alfabetizado, em contacto maior com os 
centros civilizados do país, sofresse urna transf orma~ao de mentalida
de e urna eleva~áo do nível ·de vida, decorrente das novas condi9óes. 

Todavía, a análise do papel que efetivamente desempenharam 
muitos messias rústicos em rela9ao as popula9oes sertanejas desmente 
aquetas afirma~oes. Em Juazeiro, por exemplo, o Padre Cícero fora 
o motor que transformara um lugarejo perdido, de pouc.as casas, em 
cidade grande e movimentada, o maior centro económico de sua regiao; 
procurara nao apenas incrementar a agricultura, mas transformá-la de 
agricultura de subsistencia em agricultura mercantil. Reconhecendo 
a importancia das estradas para o progresso, promovera sua abertura, 
procurando ligar Juazeiro a capital do Estado, isto é, ao litoral; e estas 
estradas, em lugar de aniquilarem a comunidade messianica, tinham 
possibilitado a chegada de um número ainda maior de romeiros. Padre 
Cícero nao foi um simples catalisador inconsciente do progresso; 

(11) Luís VIANA, 1927, pág. 157. 
(12) Nina RODRIGUES, 1939, pág. 62. 
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p~ocurou voluntária e intencionalmente estimulá-lo, tentando dotar sua 
c1~ade de todos os melhoramentos que, na sua idéia, eram indispensá
ve1s ao grande,.. centr'? urbano com que sonhava. E se pode levar 
avante tal empresa, fo1 P?rque teve instru9ao mais ampla do que a do 
comum de seus compatriotas, .de.vendo ter contribuído, e nao pouco, 
pa~a o ala~gamento de seus ob1etivos a viagem que fez a Europa, logo 
apos os mdagres. 

. Atualmente, Pe~r'? Batista constitui caso identico. Quando se 
tn~ta}ou em Santa Bng1da, nenhuma estrada ligava o povoado a nada; 
fo1 ele quem . mandou abrir primeiramente a que o uniu ao tronco 
federal que va~ de Sa~vador a Paulo Afonso, e ern seguida outras para 
os pontos ma1s long1nquos de seu próprio distrito. Tambérn estimu
Iou entre os r.omeiros a passagem de urna agricultura de subsistencia 
para urna agncult':ll'a co1!1ercial, nao só indicando os produtos que 
rnelh~r se prestanam, aauda~do ei financiando novas :ro9as, como 
tambem for~ando ~m ar~azem e comprando caminhoes que levas
sem as colhe1tas rnu1to ma1s longe do que as feiras vizinhas. E, final
m_ente, entrou em en ten dimen tos com o governo federal para a forma-
9ao de urn centro de coloniza9ao que difundisse entre a "sua" gente 
méto~o~ mais modernos de la~oura. Sem contar a fundai;ao, em San
ta Bng1da, de duas e~c~las pnmárias, por sua iniciativa, e a instala9ao 
do motor de . luz eletnca. Estas melhorias voluntariamente promovi
das pe~o mess1as trans.formam Santa Brígida em foco de atra9ao para 
~s . habitantes das caatingas, os. tabaréus, que ali se instalam para par
ttc!par do progresso, desmenttndo a fama de conservadores inabalá
ve1s de seu modo de vida anterior. 

. Ao contrário, estes tabaréus em geral, tanto romeiros quanto 
ba1anos, p~ezam as navidades, tendo especial predile9ao pelas máquí
nas.. Cam1nhoes, tratores= bicicletas, rádios, máquinas de costura sao 
co?19~dos, o sonho é possuí-los e, na impossibilidade, despendem a 
pn:neira soma que alcan~a~ na compra do único maquinismo que 
esta ao seu alcance, o relog10 de pulso. No entanto os romeiros de 
Pedro Batista sabem qu'e tem probabilidades de, com' algum trabalho, 
chegar ~ possuir algumas destas maravilhas, gra9as ao financiamento 
proporcionad? pelo Velho. Os baianos, pelo contrário, conhecem 
~ue de maneira alguma poderao jamais chegar a tais posses, pois nao 
tem para quem apelar em busca de auxílio. 

A fi~ura mais impressionante de messias é, ao nosso ver, o Beato 
do Cal?e1rao. O negro José Louren90 viera de Alagoas para Juazei
r~ e ah pe:manecera até ser enviado para o sítio pertencente ao Padre 
C1cero. Nao consta que f osse homem de instrui;ao diferente da do 
comum de se~s c:_ompatriotas. No entanto, sua maneira de agir, seu 
dom de organ1za9ao, consagram-no talvez como o líder messianico mais 
be~ dotado, intelectualmente, dentre os de que possuímos documen
ta9ao. :ara se instruir, teve apenas o exemplo das iniciativas do 
Padre C1cero, e nunca saiu do sertáo. O Patriarca de Juazeiro tivera a 
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· instru~ao do seminário e fóra a Europa. Quanto a Pedro Batis!a, embora 
analfabeto, sua larga permanéncia no sul, a quantidad~ de m1steres que 
desempenbou, deram-lbe urna visao for~osamente ma1s ampla do que 
a dos que o cercam. 

A defini~ao dos messias como inimigos do progresso decorre 
do retrato que foi feito de Antonio Conselbeiro e da int.erpreta~ao. de 
suas atividades: condena va, dizem, os costumes ,nov~s v1ndos do lito
ral e mandava queimar em grandes autos-de-fe objetos de luxo. t 
pr~ciso, porém, nao confundir luxo e novidade; sabe-se que ~ealmente 
condenou o luxo. No entanto, também promoveu a prospendade das 
zonas em que se instalou; comércio e artesanato se desenvolveram em 
Can u dos que a presen9a do líder e seus adeptos "havia transformado 

' . fl . " ( 18) de estancia deserta e abandonada em urna v1la orescente e nea. 
Gente de fora ali vinha instalar-se, como sucedeu com os irmáos Vila
nova, porque sabia que era centro pr6~pero, onde se. chegava a abas
tan9a. E as reclama9oes dos f azendetros e com~r~1a,.nte~ da redon
deza denunciando líder e comunidade como na 1m1nenc1a de desen
cade~r urna a9ao agressiva contra o govérno, podiam ser em parte 
causadas pela inveja. 

A diferen9a talvez esteja em que os outros messias procura
ram voluntariamente erguer o nível de vida de suas comunidades, ~n
quanto ele, ao que se saiba, nao manifestou conscientemente ~al ob1e
tivo. Todavia, o pr6prio carrancismo de Antonio Conselhe1ro pode 
muito bem ser interpreta9ao das pessoas que sobre éle escrevera_m e 
·que eram todas do litoral; fascinadas pela su~ figura que ressu~c1tava 
os antigos eremitas; pela moralidade e respe1to que restabelec1a .nas 
rela96es humanas; pelo tradicionalismo que apregoava; pela que1rna 
em autos-de-fé de objetos de luxo; encararam-no como uro fator d7 
atraso para a regiáo onde se instalara, sem levar em conta os benefi
cios evidentes derivados do desenvolvimento de um aglomerado huma
no tal como até ali nao tinha existido no local. Se éste desenvolvi
mento se deu sem que Antonio Conselheiro voluntariamente o p~o
movesse entao mais clara ainda se toma a fun~ao de certos mess1as 
brasileir~s de trazer progresso e desenvolvimento as zonas ero que se 
instalam, gra~as a comunidade que organizam, o que é independente 
~o desejo e da a~ao conscientes do líder. 

];: verdade que éstes líderes também enriquecem e se . tor?8:111 
os maiores proprietários em suas comunidades. Urna das ma1s senas 
acusa9oes fe itas contra o Padre Cícero foi a de procurar antes de 
mais nada entesourar; ao morrer, deixou fortuna que ultrapassava de 

(13) Manuel DINIS, seu biógrafo e admirador, calcula qu~ ele tenh.a 
recebido urna média de um conto de réis por dia, o que perfaz1a dezesse1s 
mil e sessenta contos de réis de 1889 a 1934, isto é, do início dos milagres 
até a morte, - soma realmente extraordinária para a época (M. DINIS, 

1935, pág. 95). 
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n1uito qualquer outra na regiao. (14) No entanto nenhum déles se 
. ' . ' 1nteressou propriamente por lucros pessoais, e sim em fazer reverter 
o q~e ganha~am e.m beneficio de "seu povo"; o dinheiro que recebiam 
servia para f1nanc1ar empreendirnentos de quem vinha solicitar auxilio, 
as terras eram dadas a plantar a troco de nada. Assim se firmou o 
renome de homens desprendidos e caridosos, que aos poucos se 
transformou em renome de santidade. Sua fortuna era considerada 
legítima porque nao lhes pertencia verdadeiramente, e sim a comuni
dade: N ~ medida ern. que a obtinharn, podiam desempenhar o papel 
de f1nanc1ad?res e assim elevar o nível de vida dos adeptos. 

Se cons1derarmos como progresso económico o aumento de bens 
e de servi9os a disposi~ao de urna coletividade, num tempo dado, 
quando em compara~ao corn outra em que o aumento nesse mesmo 
t~mpo, nao se .~e~ifica, ,en~ao a· o~serva~ao do que se passou nos mo
v1mentos rness~an1cos rushcos designa-os como fatores de progresso. 
Em Santa Bríg1da, onde urna comunidade messianica coexiste com urna 
comunidade nao-messianica, é na primeira que se nota melboria de 
nível de vida, enquanto a segunda se rnantém miserável. (HS) 

A interpreta9ao dada aos rnovimentos se inverte, pois, pelo menos 
nalguns casos: o messias nao constitui sempre um fator de atraso para 
a comuni~a~e rús~ica; pelo contrár}o, pode ser o motor de um pro
gresso notorio. E Justamente em do1s dos casos que Luís Viana tomou 
para base de seu raciocínio - Canudos e Juazeiro, - os líderes sao 
agentes e disseminadores de progresso e nao seu freio. A transforma-
9ao por que passou Juazeiro; a prosperidade do sítio do Caldeirao· a 
melhoria de vida dos romeiros de Santa Brígida; os indícios que te~os 
a r:speito de ~a!1u~os~ s~o sufi_:ientes para por de quarentena a expli
ca~ao pela res1stenc1a as 1nova9oes e pelo conservantismo excessivo <les
tes movimentos, mostrando que nem sempre tradicionalismo quer dizer 
oposi~ao ao progresso. Os rnovimentos rnessianicos rústicos ao mesmo 
tempo levam o desenvolvimento económico as comunidades, e buscam 
reestruturar e reorganizar a vida social em processo de anomia; pelo 
pr6prio fato de operarem esta reorganiza~ao, podem fornecer base 
para o progresso. A análise deste aspecto dos rnovimentos messianicos 
poderá mostrar quais os requisitos nao s6 para promover urna renova-
9ao da ordena9ao social da sociedade rústica, como para dar-lhe as 
bases para urna melhoria de nível de vida. Esta, segundo mostram 
os movimentos, indiscutivelrriente se liga ao papel de financiadores 
benévolos desempenhado pelos messias, mostrando que a certeza de 
p~d~r. contar com certos recursos é importante fator que fomenta 
iruciahvas. 

Qua~o movimentos rústicos promoveram o progresso da regiáo 
en1 que 1nstalaram su as Cidades Santas: o de Antonio Conselbeiro o 

' do Padre Cícero, o do Beato do Caldeirao, o de Pedro Batista. Em 

(U) Pereira de Qtramoz, 1960. 
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rela9ao aos outros, os dados sao omissos. Sintomas de um desejo ~e 
elevar o nível de vida dos sertanejos encontramos no Monge J oao 
Maria, que introduzia na regiao sementes sel~cionada~, ~ava conselhos 
sobre o tipo de planta9óes de melhor rendimento~ 1nd1cava, º.nde se 
encontravam terras mais férteis. Quanto aos mov1mentos rusttcos de 
Silvestre da Pedra Bonita, dos Mucker e talvez mesmo o do Monge 
José M~ria nada tinham a ver com a melhoria de vida dos adeptos, 
ao que se ~aiba, as práticas de seus messias. A preocupa_9ao _com esta 
finalidade nao estava porén1, inteiramente ausente, po1s vimos que 
eram gerais as prome~sas de melhoria de vida ~través d,a. distribui9ao 
de riquezas, fóssem elas trazidas por alguma . figura m1tlca, como o 
rei D. Sebastiáo fóssem pilhadas aos adversános. 

' • A • Chegamos a constata9ao de que, do ponto de vista econom1co, 
ora os líderes brasileiros sao progressistas, ora indiferentes; estes últi
mos, porque estao mais preocupados com o aspecto religioso do q1:1e 
com outro qualquer; seu interesse nao parece atraído para a melhona 
económica embora esta figure nos alvos gerais e constitua urna das 
atra9óes p~ra muitos dos adeptos. Assim novamente se verifi~a que 
a religiao tanto pode ser utilizada como um fator de desenvolv1mento 
(oeste caso, de desenvolvimento económico), ora como urna fator de 
atraso. Padre Cícero, Pedro Batista, financiando inova9óes e empreen
dimentos, agiam como bancos (mas sem cobrar juro algum~; er~m 
reembolsados voluntariamente pelos devedores sob a forma ma1s varia
da - dinbeiro, generos, cria9ao. Devidamente apoiados por este 
sistema especial de crédito, os sertanejos s~ mostraram apt.os"' a ~fetuar 
urna mudan9a económica, passando da agricultura de subs1stenc1a para 
urna agricultura comercial e para um desenvolvin:ento ~rtesanal qu: .era 
quase indústria. Por outro lado, c~l'l'!-º os mess1as rev1~~m as prahc~ 
comunitárias tradicionais, tanto rehg1osas quanto fam1hares e econo
micas, o mutirao permite aos sertanejos. goza~ de um exced.ente nas 
colheitas de que em absoluto nao podenam d1spor caso ;?nhnuassem 
cultivando a terra exclusivamente com os bra9os da fam1ha. 

Nem governo estadual, nem governo federal, nem lgreja compre
enderam, porém, o partido que poderiam tirar da utiliza9~0 dos mes
sias como fatóres de harmoniza9ao social e de desenvolv1mento e~o
nó~ico. So mente seu papel político é que f oi ent~ndido e ~prove~ta
do, quando nao serviu de pretexto para condena-los. Fo1, ~orem, 

justamente o papel político ~ue permitiu º._sucess~ de al~uns de~es; e 
0 próprio progresso que traziam a u~a reg1ao, pod1a servir para mcre
mentar a persegui9ao, dada a inve1a que despertavam em povoados 
vizinhos ou entre proprietários mais afortunados. ' . 

Tudo quanto afirmamos, porém, no que ~espe1ta a _pro~r.esso, se 
ref ere a economía e nao a mudan9as estrutura1s e organ1zatonas, que 
se revelam em geral nas posi9óes sociais e nos mores. Dest.e ponto de 
vista, o movimento messianico rústico é conservador, po1s t~1!'1 P?I 
fun9ao restaurar valores e pad.róes de comportamento trad1c1ona1~, 
combatendo a anomia. O fato de, ao mesmo ten1po, terem os mov1-
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mentos n1essianicos rústicos promovido o progresso económico e a res
taura9ao tradicional de valores e padróes, está a indicar que os dois 
setores sao passíveis de dissocia9áo e de seguirem, pelo menos até certo 
ponto, desenvolvimentos divergentes. Até onde? Pesquisas diferentes 
seriam necessárias para esclarece-lo. 

A oposi9ao litoral-serta.o, simbolizando a oposi9ao progresso
atraso, nem sempre tem liga9ao com o desencadean1ento dos n1ovimen
tos messianicos rústicos. Alguns <lestes promovem o progresso em 
sua zona, suas comunidades se tornam pequenos centros irradiadores 
de novos padroes, principalmente económicos, enquanto do ponto de 
vista estrutural e organizatório continua imperando a tradi9ao. Consi
derando as rela96es da parte urbanizada e da parte rústica da socie
dade global brasileira,. novan1ente chegan1os a conclusao de que coexis
tem paralelamente com um mínimo de influencia recíproca, do ponto 
de vista sócio-estrutural; isto nos casos de que nos ocupamos, em que 
cada qual parecia, as mais das vezes, seguir, no desenvolvimento, suas 
próprias leis internas. 

5 

No Brasil, como no estrangeiro, fomos também encontrar movi
mentos messianicos exclusivamente ligados a sociedades estruturadas 
segundo sistemas de parentesco, e surgindo alguns como rea9ao contra 
a transforma9ao desta, que passa a ser regida pelo sistema económico; 
outras~ porém, constituen1 rea9ao contra o processo de anomia em 
que entram estrutura e organiza9ao, as quais o movimento messianico 
visa refazer; finalmente, também há movimentos resultantes da forma-
9ao de novas sociedades, pela anexa9ao de grupos livres relegados a 
urna situa9ao de inferioridade social, - os n1ovimentos de santidade. 
Todos os movimentos brasileiros se inserem, en tao, nas categorías que 
já havíamos encontrado, distribuindo-se da seguinte maneira: 

a - movimentos relacionados com a forma9ao de sociedades globais; 
nao existem no Brasil; 

b - movimentos relacionados com a configura9ao interna de socie
dades globais. Sao os que com mais freqüencia ocorrem entre 
nós, pois tanto se enquadram aqui os exodos guaranis, quanto 
os movimentos rústicos; 

e - movimentos relacionados com a forma9ao e a configura9ao inter
na de sociedades globais, ao mesmo tempo. Nesta categoría se 
incluem os movimentos de Santidade. 

Na segunda categoría, ao estudarmos os movimentos estrangei
ros, havíamos distinguido os que reagiam contra a inudan9a social e os 
que se produziam para sanar um processo de anomia. Do primeiro 
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genero é o movimento dos Muck~r. Do segund~ genero é o ll!ovi
mento dos guaranís e sao os mov1mentos sertane1os. E~ dentre este.s 
últimos, a análise permitiu distinguir movi~entos progress1st~s ~e mo~
mentos conservadores, no que diz respe1to ao setor econom1co, po1s 
do ponto de vista da estrutura e da organiza9áo sociais sao sempre 
preservadores e tradicionalistas. . 

Na terceira categoría, a análise dos movimentos de Sant1dade deu 
lugar a separa9áo entre movimentos conservadores e movimentos revo
lucionários; a distin9áo se prendia a existencia declarada de urna 
"situa9áo colonial" ( movimentos revolucionários), ou a amea~a dela 
apenas ( movimentos conservadores). 

A constata~áo da existencia de tres se~óes diversas na sociedade 
global brasileira, ocupando posi9óes diferentes urnas em rela~áo as 
outras e desenvolvendo também rela~óes diferentes, contribuiu para 
esclar~cer o alcance e a fun9ao dos movimentos messianicos nativos e 
rústicos. O Brasil, quanto a estrutura e organiza~áo, forma um todo 
beterogeneo - verdade banal; mas até boje as questóes tem sido estu
dadas, em antropología e sociología, como se o país formasse um todo 
uniforme, no que toca as posi9óes estruturadas dos diferentes grup?S 
que se defrontam. As exce9óes sao de pequena monta. Cumpre nao 
somente reconhecer a dissemelhan9a de suas diferentes partes, como 
também verificar como se entrosam, a posi9áo de comando, de inferio
ridade ou de igualdade de urnas em rela9ao as outras, pois for~osa
mente influiráo nos fenómenos sociais que em seu seio tem lugar. 
Só assim os problemas de conserva9áo ou nao de elem:ntos culturai~; 
de transforma~áo interna dos grupos; de desestrutura9ao e desorgan1-
za~ao; de mudan9a social; de reforma e de revolu~áo, - poderáo 
adquirir maior clareza e maior profundidade de compreensáo. 

REFLEXOES FINAIS 

1 

"A classifica9áo sistemática é essencial no tratamento científico 
de qualquer espécie de fenómeno, e tal classifica9ao de ve ser f eita em 
termos de suas propriedades gerais", escreve RADcLIFFE-BROWN. Para 
se efetuar urna classifica9áo é necessário verificar a existencia de um 
mínimo denominador comum entre os fenómenos, que permita consi
derá-los como fazendo parte da mesma classe. E também descobrir 
entre eles dif eren9as assaz gerais que possam dar lugar a subdivisóes. 
A possibilidade de se tratarem os fenómenos desta maneira é da maior 
importancia, "pois a base da ciencia é a classifica9áo sistemática". <1> 

Toda classifica9áo é a busca de urna ordem existente entre os 
fenómenos, com o fim de conhece-los em suas rela9óes íntimas e por 
1sso mesmo dominá-los. Quem diz ordem, diz regularidade na manei
ra de se travarem as rela9óes; reconbecer urna categoría é distinguir a 
unidade essencial dessas rela9óes numa multiplicidade de exemplos 
individuais. Desde que a ciencia investiga apenas o que é regular, o 
que se repete, nao existindo urna ciencia do único, compreende-se 
porque a classifica9áo é o primeiro método a ser utilizado em qualquer 
ciencia. A partir destas reflexóes, a tarefa primordial do sociólogo, 
urna vez delimitado seu campo de estudo, é tentar descobrir a ordem 
interna dele, de modo a classificar os diversos fenómenos que o com
póem e chegar aos princípios gerais que os regem. 

Trabalhos anteriores haviam chamado a aten~ao para a semelhan-
9a de forma e de ritmo encontrada entre os variados movimentos 
messianicos. Tem como ponto centralizador o messias, que ao mesmo 
tempo promove, ordena e domina o grupo messianico em sua estru
tura e organiza9áo. ~ste, por sua vez, percorre um ciclo sempre 
identico. Inicia-se com o aparecimento de urna lenda, seguida da 
espera messianica; chega entáo o messias que organiza o movimento, 
o que alcan~a sucesso ou insucesso; termina, dando lugar de novo a 
f orma9áo de urna len da ou en tao imediatamente ao reflorescimento 
da espera messianica em torno da lenda antiga, recome~ando tudo. 

\1) RADCLIFFE·BROWN, 1952, págs. 7, 86. 
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Outra semelhan9a encontrada foi a do mito, que também tem 
sempre os mesmos caracteres, imprescindíveis para que o fenómeno se 
manifeste. :e, necessário existir a cren9a de que neste mundo terreno 
se pode organizar urna sociedade perfeita, sem injusti9as, sem sofri
mentos, sem doen9as e sem morte. Associada a ela, a fé no regresso 
de urna divindade, de um herói, dos antepassados, ou entao de um 
emissário dos de uses que vem of erecer ao povo os meios de instalar 
na terra aquele paraÍso. Além de forma e ritn10 especiais, encontr~
mos entao nos movimentos messianicos um tipo determinado de reh
giao, definido pela coexistencia de dois temas místicos principais, ou 
melhor, pela existencia de dois pontos doutrinários básicos, que ser
vem de limites ao seu aparecimento pois só sao encontrados nas áreas 
em que os dois temas foram observa~o~: outros ,mov~mentos .~el.igiosos 
e sociais de rea9ao a crises podem existir, mas so serao mess1an1cos os 
que tratarem da instala9ao do Milenio por un1 enviado divino. 

A terceira semelhan9a f oi de finalidade. Os n1ovimentos messia
nicos, tao logo f oram estudados, se destacaram por pretenderem reme
diar problemas sócio-políticos de variada ordem. Nao se trata, pois, 
de simples movimentos religiosos, mas de atividades que se apr~sentam 
como solu9óes para situa9óes de crise social, - solu9óes consideradas 
legítimas por trazerem a chancela religiosa. 

~stes tres aspectos identicos já haviam sido reconhecidos, como 
indicamos tanto na introdu9ao quanto na primeira parte do trabalho; 
sua constante apari9ao constituía a garantía de que estávamos lidando 
com fenómenos hon1ogeneos, permitindo que se colocasse a questao 
da classifica9ao. Isto é, já se definiam eles como urna ordem especí
fica de fenómenos, - um genero - dentro da qual era preciso veri
ficar se existiriam ou nao possibilidades de subdivisóes. 

Buscamos primeiramente, para base destas subdivisóes, a estrutu
ra social dos movin1entos, que a análise, no entanto, revelou sempre 
igual, nao pern1itindo utilizá-la como critério de classifica9ao. De fato, 
o grupo messianico apresentou constantemente urna estrutura estrati
ficada em tres níveis, quando em sua forma mais simples: líder, após
tolos, adeptos. Esta estrutura se conforma perfeitamente com a que 
Max WEBER definira para os grupos liderados por profetas, de que o 
messias seria um caso particular, e, de modo mais geral, para os grupos 
liderados por chef es carismáticos. 

Todo líder carismático, diz este autor, tem em torno de si um 
grupo que lhe corresponde: "ao profeta correspondem os discípulos; 
ao chefe guerreiro, o séquito; ao cbefe em geral, os homens de con
fianfa". <2> Em torno do profeta com seus discípulos, há a coletividade 
mais ampla dos adeptos, que é chamada congrega9ao; os discípulos 
sao os indivíduos mais cbegados que ajudam ativamente o profeta e 

(2) Max WEBER, 1944, vol. I, págs. 127-128. O grifo é do autor. 
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que em geral também sao dotados de certas virtudes carismáticas, 
servindo de intermediários entre o messias e o restante do grupo. 
Procuram profeta e discípulos organizar os adeptos, constituindo-os 
numa sociedade com direitos e obriga9óes estabelecidas, e as normas 
ensinadas pelo chefe alcan9am o caráter de institui9óes permanentes. <3> 
O messias modela a seu talante a comunidade que o cerca, mas a 
própria quantidade de fun9óes que se arroga lbe impóe a divisao do 
trabalbo e, conseqüentemente, o aparecimento de urna série de auxilia
res, seus íntimos. 

O movimento messianico nao se define, pois, unicamente pela sua 
forma, ritmo, temas religiosos e finalidade, como também pela sua 
própria estrutura social interna, que é constante. Nenhuma destas 
propriedades, encontradas em todos os movimentos de maneira iden
tica, oferece, pois, apoio para urna classifica9ao interna; servem ape
nas para definir com precisáo a ordem específica de fenómenos a que 
damos o nome de movimentos messianicos pois sao as qualidades 
mais gerais que todos apresentam. 

Faltava esclarecer dentro de que condi9óes sócio-estruturais tinham 
lugar os movimentos, e verificou-se que surgiam sempre em momentos 
de crise de estrutura e organiza9áo, em sociedades cuja estrutura se 
regia pelo sistema de parentesco. lsto é, em sociedades cujo sistema 
de parentesco servia para localizar os indivíduos na estrutura social, 
e constituía o modelo para as rela9óes sociais. As crises ora tinham 
lugar em sociedades estruturadas exclusivamente dessa maneira; outras 
vezes se passavam em sociedades que apresentavam dualidade de estru
turas, isto é, em que os indivíduos ou eram distribuídos no espa90 
social de acordo com seu parentesco, ou eram classificados de acórdo 
com seus bens económicos. 

Focalizando mais de perto as sociedades em questao, verifica-se 
também que lidamos sempre com sociedades primitivas e sociedades 
ocidentais. A dualidade de estruturas observada podia provir da anexa-
9ao, a sociedade ocidental, de urna sociedade primitiva; ou entao da 
forma9ao espontanea e urna nova estrutura dentro da sociedade ociden
tal. As sociedades primitivas em foco eram estruturadas segundo o 
sistema de parentesco; a sociedade ocidental, por sua vez, em tempos 
recuados, também foi exclusivamente estruturada segundo este siste
ma, que continua sobrevivendo nalgumas regióes como ilhotas dife
rentes, dentro de urna sociedade global estruturada segundo o sistema 
económico. Há, pois, um aspecto que aproxima sociedades primiti
vas de sociedade ocidental. Se esta é estudada no passado, mostra-se 
homogenea estruturalmente com as sociedades primitivas; se a toma
n1os no presente, ainda assim encontramos regióes e partes em que 
ambas podem ser consideradas homogeneas. 

(3) Max WEBER, 1944, vol. 11, págs. 127-128. 
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A distin9ao muito grande que os estudiosos estabeleceram entre 
sociedades primitivas e sociedade ocidental provinha da extrema dife
ren9a de seus aspectos culturais; nao se trata de aspecto pouco impor
tante, muito pelo contrário. Apenas, é necessário esclarecer se noutros 
setores que nao o cultural, tamanha dissemelhan9a se mantém. A 
sociedade ocidental atual apresenta urna complexidade estrutural que 
ressaltou nas análises que efetuamos, mostrando-nos pelo menos dois 
tjpos estruturais diversos coexistindo em seu interior, e também diver
samente relacionados entre si. O tipo estrutural mais novo, que come-
9ou a surgir durante a Idade Média, nao se espalhou de maneira uni
forme, de maneira a cobrir todo o espa90 social; dentro de urna 
sociedade global estruturada segundo o sistema económico sobrevivem, 
pois, até boje grupos predominantemente estruturados segundo o siste
ma de parentesco. 

Estruturalmente, nem sempre tem sentido, entao, colocar em 
oposi9ao sociedades. primitivas e sociedades ocidentais; a oposi9ao 
provém, da constata9ao de diferen9as culturais; quando abandonamos 
o nível cultural e passamos para o nível estrutural, mais profundo 
e menos visível, a oposi9ao nem sempre persiste. Achamos pois, im
prescindível no estado atual em que se encontra a sociología e seja 
qual for o trabalho efetuado, a considera9ao da complexidade e hete
rogeneidade estrutural da sociedade ocidental; é sempre necessária 
urna análise prévia, que mostre com que tipo de estruturas estamos 
lidando, em que posi96es hierárquicas se localizam nelas os grupos 
pesquisados, para perceber melhor a dinamica dos grupos e evitar 
questóes mal colocadas. 

Assim sendo, nao conservamos a primeira divisao que efetuamos 
ao iniciar este trabalho, separando movimentos messianicos que tem 
lugar em sociedades primitivas, daqueles que se verificam na sociedade 
ocidental. Se os problemas estruturais sao os mesmos que resultara 
de crises estruturais semelhantes, devem ser colocados na mesma cate
goría, seja qual for a diferencia9ao cultural dos grupos em questao. 

2 

Ero todos os movimentos messianicos que estudamos, estava impli
cada urna sociedade cuja estrutura interna se regia pelo sistema de 
parentesco, fosse constituindo a estrutura única, fosse associada a urna 
segunda estrutura. Nossa tendencia é, pois, considerar que os movi
mentos nlessianicos tem lugar todas as vezes que essa espécie de socie
dade sofra, seja urna crise de forma9ao, seja urna crise de configura9áo 
interna. lsto é, os movimentos ligam-se a determinados processos e 
poderiam corresponder aos momentos de transf orma9ao ou de passa
gem de um tipo de estrutura para outro, tanto mais que de prefe!e.?-. 
cia os encontramos em sociedades globais pluriestruturais, nas quais, 
mesmo quando as estruturas · sao paralelas e se interpenetrám muito 

• 
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pouco, havia sempre que contar com certa influencia de urna sobre 
a outra. <~> Como os movirnentos primitivos e medievais foram até 
agora os mais estudados, e neles a crise tomava justamente aquele 
aspecto de mudan9a social interna, admitiu-se que derivavam de pro
cessos de mudan9a de um tipo de estrutura noutro. Vimos, porém, 
que nem sempre era o caso; há movimentos messianicos de rea9ao 
contra estados de anomia, que nao se associam de forma alguma a 
problemas de mudan9a social, nao existindo a passagem de um para 
outro tipo de estrutura. O que há é desestrutura9ao e reestrutura~ao 
segundo o mesmo modelo. Nao podemos considerar os movimentos 
nlessianicos exclusivamente como urna rea9ao contra processos de 
mudan~a social; reagem tanto contra processos de desorganiza~ao, 
quanto contra processos de mudan9a. 

O que nao se esclarecen ainda é se os movimentos messianicos 
sao os únicos movimentos religiosos de rea9ao sócio-política, peculia
res a sociedades estruturadas segundo o sistema de ·parentesco. Há que 
inquirir a possibilidade de desencadeamento de outros, ligados as mes
mas sociedades. Poder-se-ia entao ampliar a classifica9ao, urna vez 
que tal se desse, diferenciando os movimentos segundo seu aspecto 
religioso, dentro das espécies definidas segundo crises estruturais. O 
trabalho de BALANDIER sobre os Fangs do Gabao parece oferecer urna 
primeira pista; a rea~ao destes a coloniza9ao, conquanto religiosa, nao 
é messianica, ªº que tudo indica devido a falta de mitos apropriados. 
Mas será sempre este o caso? Bis um ponto ainda a ser verificado. 

Por outro lado, nao ocorrerao realmente movimentos messianicos 
em sociedades estruturadas predominantemente segundo o sistema eco
nómico? Em que medida podemos afirmar com toda a certeza que 
só se passam em sociedades estruturadas segundo o sistema de parentes
co, urna vez que nao estudamos senao um número limitado deles, e 
escolhidos de maneira arbitrária? Tanto mais que dois casos parecem 

(4) Roger BASTIDE encara as cren9as messianicas como o ponto de 
encontro de dois tipos de concep9ao do tempo, correlacionados a dois tipos 
de sociedade, a primitiva e a atual. A no~ao do tempo entre os primitivos 
é cíclica; isto é, há a cria9ao a partir do caos, a exaustao progressiva do 
mundo, a destrui9ao, a renova~ao do ato criador que tudo recome~a. A 
no~ao de tempo ocidental é irreversível e linear; os acontecimentos formam 
urna cadeia que se encaminha inexoravelmente para um fim definitivo. 
Quando surgem as cren~as messiamcas, servem de ponto de passagem de 
uma n~ao para outra; o messias trará a regener~ao do mundo, que refaz 
em sua pureza original, mas ao mesmo tempo o milenio é a meta final 
definitiva. As cren~as messianicas denotariam talvez justamente a passagem 
de um tipo de estrutura social, - a primitiva, - para outra, - a mo
derna, - indicando transforma~ao concomitante de mentalidade (Roger 
BASTIDE, 1960-1961, MS). Perguntamos, porém: e os mitos guaranis, que 
sao muito antigos e inteiramente nativos, que sao cíclicos somente, e que 
no entanto dao lugar a movimentos messianicos? 
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desmenti-lo. Trata-se dos movimentos de Father Divine, nos Estados 
Unidos, e de Yokaanam, no Rio de Janeiro. 

Por volta de 1931, quando os Estados Unidos ainda estavam 
abalados pela grande crise de 1929, surgiu em Sayville, Long Island, 
um novo líder religioso negro que se fazia chamar Father Divine, cuja 
seita acolhia indistintamente indivíduos de todas as cores e nacionali
dades, mas que atraiu grande maioria de pessoas de cor. Pouco depois 
mudou-se para Harlem, em Nova York, onde instalou seu Reino Fiel, 
de que se fundaram sucursais em Westchester, Nova Jersey, Connec
ticut, etc., de modo que atualmente há centros de costa a costa nos 
Estados Unidos. Os servi9os religiosos consistem em sermoes prega
dos pelo Father, em canticos, em "praises", isto é, elogios que substi
tuem as ora9oes, em dan9as e em manifesta96es de caráter histérico 
e desordenado. Nos sermoes, promete o líder "paz, saúde, bom apeti
te, prosperidade e o cora9ao cheio de alegria". (5) 

A maioria dos fiéis é constituída de negros de meia-idade, sem 
instru9ao, que nos Reinos encontram apoio, prote9ao, arrimo nas difi
culdades de existencia; tres quartos deles seriam constituídos de mullie
res. Há também brancos, índios e latino-americanos. As profissoes, 
a acreditar as cita9oes de diferentes testemunhas, seriam predominan
temente de empregados domésticos: cozinheiras, mordomos, motoristas, 
etc. <6> Nao sabemos, porém, sua proveniencia exata; os tres casos 
es tu dados por James A. BRUSSEL eram de negros vindos de comuni
dades rurais do Sul, e que o autor caracteriza como de mentalidade 
simples e muito influenciáveis. Hadley CANTRIL, porém, diz que gente 
abastada, de certo nível social também ingressa na seita, a qual nao 
pode ser caracterizada como urna seita de pobres (7) 

Constituem os Reinos moradias onde os fiéis sao abrigados, 
alimentados, vestidos, gratuitamente ou por somas irrisórias. A sepa
ra9ao dos sexos constitui norma básica, haveñdo portanto Reinos 
diversos para os homens e para as mulheres. Sao mantidos pela 
contribuic;ao dos fiéis, que entregam a Father Divine "seu dinheiro, 
seus servic;os, seu pensamento, seu amor". <s¿ Os que vem instalar-se 
nos Reinos e dispoem de bens, em geral lhe doam o que possuem, 
embora esta nao seja urna regra inflexível. Os que moram fora, dao
lhe parte de seus ganhos. A se ita é perf eitamente organizada segundo 
normas impostas pelo líder, que govema estritamente a vida dos fiéis, 
impedindo-os inclusive de ler jornais, de ouvir rádio. A estrutura 
social encerra aquel es tres níveis peculiares a todo grupo messianico: 
Father Divine, os Anjos, os adeptos. 

(5) James A. BRUSSEL, 1935-1936. 
(6) James A. BRUSSEL, 1935-1936; Hadley CANTRIL, 1948. 
(7) Hadley CANTRIL, 1948, págs. 140-141. 
(8) Hadley CANTRIL, 1948, pág. 127. 
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Aos olhos dos fiéis, os Reinos sao verdadeiros céus na terra. 
Father Divine também o afirma, tanto mais que o paraíso nao existe 
num outro mundo, e sim somente neste: "Nao estamos estudando 
um Deus no céu. Estamos falando de um Deus que está aquí agora, 
um Deus que se personificou e materializou, um Deus que vos livrará 
das opressoes dos opressores, das segrega9oes dos segregadores ... " (9) 

Para Hadley CANTRIL, sao motivos para o ingresso na seita a busca 
de seguran9a económica; o desejo de escapar da realidade e de condi-
9óes de empobrecimento súbito; a procura de urna eleva9ao de status 
social; a busca instintiva de Deus e de seguran9a quanto a vida de 
além-túmulo. Trata-se de motiva9óes de ordem psicológica, determina
das em sua maioria por dificuldades da vida quotidiana. 

O segundo exemplo é bem próximo des te. No Rio de J aneiro, 
em 1949 e 1950, os jornais se ocuparam de um líder religioso que se 
fazia chamar Yokaanam e que, instalado na A venida Getúlio Vargas, 
ali formara sua seita, que chamava de Fraternidade Eclética Espiri
tualista Universal. Antigo piloto da Condor e da Lufthansa, nascido 
em Alagoas, Oceano de Araújo Sá transformou-se em messias depois 
de um desastre de aviao que o precipitou na Guanabara, em janeiro 
de 1944. S o líder supremo de sua comunidade, a qual outorgou as 
leis que internamente a regem e, vestido de amplo camisolao alvo, 
barba e cabelos compridos e bem tratados, dirige cerimonias religio
sas e dá consultas variadas, principalmente médicas, aos que o pro
curam. Abaixo dele, os Apóstolos, todos de barbas longas também, 
dividem entre si os trabalbos de dire9ao. 

Só aos adeptos é permitida a entrada no recinto, onde vivem 
alguns que se entregaram de corpo e alma a seita; embora trabalhan
do juntos, habitam os homens separados das mulheres, cada qual em 
sua ala. Nao há possibilidade senao de conjeturar a proveniencia dos 
adeptos; seriam predominantemente de pequena burguesía, segundo 
algumas reportagens, e a seita teria larga aceita9ao na cidade do Río 
de J aneiro, em Niterói, em Petrópolis, atraindo grande quantidade de 
pessoas, principalmente para as sessóes de cura e por distribuir medi
camentos. Contribui9óes mensais dos adeptos sustentam-na, assim 
como donativos. 

O local da A venida Getúlio Vargas é considerado a materiali
za9ao do céu. O líder, porém, acariciava o sonho de fundar urna cida
de verdadeira, onde seus adeptos habitassem, reunidos todos e aparta
dos do mundo profano do vício e do pecado. Seria chamada a Cidade 
Iniciática. A última notícia que tivemos se refere exatamente a ela; o 
~essias abandonou a Guanabara com a chusma de seus adeptos, indo 
instalar-se no interior de Goiás, onde, a alguma distancia de Brasilia, 

(9) Hadley CANTRlL, 1948, págs. 139-140. 
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implantou realmente sua Cidade Santa. Na Guanabara persistem 
apenas sucursais. c10) 

Para o ponto que nos interessa, isto é, descobrir se o movimento 
se prende a momentos de crise estrutural ou de organiza~ao nas socie
dades globais a que pertence, nao ternos elementos seguros de respos
ta. Em que medida está também aquí implicada, embora nao discer
nível a primeira vista, a passagem de urna estrutura regida pelo siste
ma de parentesco para urna estrutura regida pelo sistema económico? 
Ou dentro de urna sociedade cuja estrutura é regida pelo sistema eco
nómico, poderá também a anomia desencadear urna rea~ao de tipo 
messianico? Estas dúvidas seriam esclarecidas caso conhecessemos a 
proveniencia dos fiéis; no entanto, os trabalhos de Hadley CANTRIL e 
de James A. BRUSSEL sobre Father Divine, as diversas reportagens 
sobre Y okaanam, só referem a origem social de alguns apóstolos, 
quando necessitávamos saber da massa dos adeptos. Nao vamos, pois, 
avan~ar hipótese alguma, apenas indicamos as dúvidas que estes dois 
movimentos tao semelhantes sugerem. 

Pois ambos se passam em grandes cidades, aparentemente estru
turadas e organizadas segundo o sistema economito, e esta constata~ao 
recomenda toda a prudencia nas conclus5es a que chegamos. ~ certo 
que, como a sociedade urbanizada ocidental é muito complexa, pode
mos estar lidando com movimentos que englobam indivíduos ligados a 
urna estrutura baseada em sistema de parentesco, em vias de desapa
recimento, constituindo entáo rea~oes contra processos de mudan~a 
social. Mas talvez também nas sociedades estruturadas segundo o sis
tema economico possam produzir-se movimentos messianicos como 
rea~ao a certos casos de mudan~a social ou de anomia. E a ordem de 
movimentos messianicos que descobrimos, ligados a fenómenos de 
dinamica social em sociedades estruturadas segundo o sistema de pªren
tesco, nao constituiría senao parte de urna classe mais ampla, abran-

(to) Reportagens de "O Cruzeiro" e "A Cigarra", 1949; informa~óes 
verbais quanto a funda~ao da cidade. Recentemente tivemos notícia desta 
comunidade pelo "O Estado de S. Paulo" (domingo, 18-11-1962), que 
transcrevemos: "Brasilia, 17 - A Cidade Eclética, comunidade religiosa 
situada a 40 km do Distrito Federal, tomou 10 alqueires de terra de um 
fazendeiro vizinho, e agora se recusa a cumprir mandado de reintegra~ao de 
posse expedido no último dia 14 pelo Sr. Lafaiete Silveira, Juiz de Direito 
da comarca de Planaltina, Goiás, em cuja jurisdi~ao estao a fazenda e a 
Fraternidade Eclética Espiritualista Universal. Informa-se que os religiosos 
contam com o apoio de algumas autoridades do governo de Goiás, inclusive 
do secretário do Trabalho, Sr. Erides Guimaraes, e de um auxiliar direto 
do secretário da Seguran~a, Sr. Demerval da Cunha Guimaraes. Por isso, 
amea~am resistir' a f or~a, a execu9ao do mandado judicial. o reduzido 
destacamento policial de Luziania, a quem caberia garantir a ~áo, infor
mou que nao pode agir; o fazendeiro, Sr. Juan Juamandreu Sabria, já 
cogita de requerer interven9ao federal". 
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gendo sociedades diversamente estruturadas, em que a inesma rea~io 
se produz. 

Se tal se verificar, entao cai por terra urna de nossas obje9oes a 
considera~ao dos movimentos messianicos como movimentos comunis
tas, fascistas e nazistas avant la lettre. Efetivamente, mostramos que 
estes se prendero a sociedades estruturadas segundo o regime econó
mico, que promovem a reuniáo, no mesmo nível social, de todos os 
indivíduos que dispóem dos mesmos bens, independentemente de outras 
dif erencia9óes. l?-ste tipo de estrutura permite a forma9ao de coletivi
dades de grande porte numérico, que também sao independentes de 
distancias geográficas. As sociedades estruturadas segundo o sistema 
de parentesco, sao, ao contrário, sociedades de pequeno porte f or~osa
mente, que devem inclusive se manter entre determinados limites 
espaciais. Estas considera~óes tornavam improvável que movimentos 
messianicos, os quais sempre encontramos associados a estas socie
dades de menor tamanho, constituíssem também rea90es sociais especí
ficas de sociedades de outra ordem de grandeza. 

Em resumo, os movimentos messianicos seriam rea9oes sócio
políticas em sociedades estruturadas segundo rela~óes pessoais, o que 
os obriga a nao ultrapassar determinados limites numéricos. Movimen
tos como o comunismo, o nazismo, o fascismo, sao rea9óes de socie
dades estruturadas segundo rela~óes categóricas, que lhes permite 
tomar urna extensao muito mais vasta. Os movimentos seriam entao 
fundamentalmente diferentes, porque pertencentes a sociedades quanti
tativa e qualitativamente diferentes. A tenta~ao é grande de afirmar 
que movimentos como os messianicos constituem rea~oes sócio-polí
ticas peculiares a sociedades de pequeno porte, como as de linhagens; 
e que as sociedades capitalistas, sociedades de grande porte, tem como 
rea~óes sócio-políticas fenomenos como o comunismo, o nazismo. De 
qualquer forma, só podemos afirmar que, nos casos que analisamos 
mais detidamente, o movimento messianico apareceu sempre como a 
rea\:ªº a crises em sociedades estruturadas segundo o sistema de paren
tesco, sendo permitida a dúvida de que os grandes movimentos de 
massa de nossa época lhes possam ser comparados. Nao cbegamos 
até a conclusáo de que encontraremos sempre correla~ao entre movi
mentos messianicos e sociedades estruturadas segundo o sistema de 
parentesco; isto se deu nos casos em que estudamos, eis até onde 
podemos nos aventurar. 

3 

As crises com que nos defrontamos eram de tres qualidades: 
crises com respeito a forma~ao de sociedades globais, sem estremeci
mentos da estrutura interna e, portanto, dizendo respeito a organiza
~ªº das mesmas; crises de configura~ao interna de sociedades globais; 
abaladas seja pela mudan~a social, seja pela anomia; crises que interes-
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sam ao mesmo tempo a f orma9ao e a configura9ao interna das socie
dades globais. Nestes dois últimos casos está implicada a estrutura 
social. Os fatores específicos que dao lugar a tais crises podern ser 
os mais variados. O importante é constatar que, ocorrendo em socie
dades cuja estrutura é regida pelo sistema de parentesco, podern des
pertar un1a rea9ao messianica, desde que as condi9óes religiosas o 
permitam. O quadro classificatório era, portan to, o seguinte: 

a - forma9ao de novas sociedades globais - movimentos de retorno 
a forma antiga da sociedade; 

b - mudan9a ou anon1ia na configura9ao interna das sociedades glo
bais - rnovirnentos de transforrna9ao ou de reorganiza9ao social; 

c - forpia9ao de novas sociedades, com mudan9a ou anomia na con
figura9ao interna das sociedades globais - movirnentos de retor
no a antiga forma da sociedade, mas que tambérn sao de reorga
niza9ao ou de transforma9ao interna das mesmas. 

Na prirneira categoría, agruparnos os movimentos messianicos de 
independencia ou de restaura9ao, que vimos ocorrer nas Flandres, ern 
Portugal, no Sacro Irnpério Romano Germanico. Na segunda cate
goría, os movímentos medíevais de reívindica9Óes sócio-políticas, os 
movímentos sócio-religiosos do século XIX e, no Brasil, o exodo gua
raní e os rnovimentos rústicos. Na terceira categoría, os movimentos 
dos povos primitivos ern geral e, no Brasil, os movimentos de 
Sant~dade. 

As modifica9óes apresentadas por sociedades globais estrutura
das segundo sistemas de parentesco, provenientes ora de seu dinamis
mo interior, ora do contacto com sociedades diferentemente estrutura
das, no momento em que sao ressentidas como crises, podern dar 
lugar a urna solu9ao de tipo rnessianico. Esta constata9ao de que · 
semente definindo urna crise estrutural ou organizatória poderernos 
classificar urn movimento messianico, vern rnais urna vez ressaltar o 
caráter essencialmente sócio-político deste, que sobrepuja de longe seu 
aspecto religioso. Os rnovirnentos religiosos podern responder a crises 
de ordern diferente; (11) os movirnentos rnessianicos for9osamente se 
referem a crises sócio-políticas, ao nível estrutural ou organizatório. 

(11) Durante a Jdade Média, da Itália transportou-se para tóda a 
Europa ocidental o movimento dos flagelantes, desencadeado pelas epide
mias de peste bubónica e de peste negra que dizimaram as popula9óes 
semeando por toda a parte o terror e a miséria. Sao movimentos essen
cialmente religiosos, relacionados com a necessidade individual que entao 
cada qual ressentia de salva9ao da alma, dando lugar a tremendas crises de 
histeria coletiva. Nada tem de movimentos messiarucos, pois nao se preo
cupam com reivindica9óes sócio-políticas, nem com a forma~ao de um 
Reino terrestre. Ver Norman CoHN, 1957, cap. VI. 
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Mas esta observa9ao, por sua vez, tarnbém chama a aten9ao para 
as peculiaridades da estrutura e da organiza9ao sociais: nao sao irnó
veis ou estáticas, seguern um dinamismo ora decorrente de suas con
di9óes internas, ora provocado por circunstancias externas, mas que 
sernpre as mantém ern fluxo tornando-as passíveis de crises. Em que 
momento preciso da existencia de urna estrutura se operam as crises? 
Verificamos que sao ern condi9óes de mudan9a ou de desorganiza9ao 
e sua identifica9ao poderá ser levada mais além. Tudo quanto fica 
dito, vem mostrar a dependencia estreita do estudo da dinamica social 
para com as análises estruturais e organizatórias; mais profunda, mais 
escondida do que as modifica9óes culturais de qualquer espécie, a dina
rnica da estrutura e da organiza9áo dá o caráter específico as socie
dades humanas. Pois este dinamismo a distingue das sociedades ani
mais, que estruturalmente sao estáticas. 

A cada diferencia9ao de crise, correspondeu também urna dife
rencia9ao do movimento messianico em seu objetivo. As~im, um 
movimento messianico, preso a urna crise de f orma9ao de sociedades 
globais, difere em sua finalidade (mas nao em sua forma) do movi
mento que decorre de urna crise na configura9ao interna. E, dentro 
de cada urna destas categorías, a defini9ao mais precisa da crise deu 
lugar a urna nova diferencia9ao dos movimentos. Isto é, se a crise 
de forma9ao decorre da anexa.~ao de sociedades globais antigamente 
independentes, entao o movimento messianico é de segmenta9ao - e 
vice-versa. Quando a crise de configura9ao é proveniente da mudan-
9a social, o movimento messianico é inovador e revolucionário; quan
do o estado é de anomia, o movirnento messianico é restaurador e 
ref orrnista. As varia9oes das crises estruturais e organizatórias consti
tuem, realmente, o critério pelo qual é possível diferenciar os movi
mentos messianicos; a cada genero de crise, corresponde um genero 
de movimento. 

A classe dos movimentos rnessianicos, - fenómenos sócio-políti
co-religiosos que se dividem ern vários generos e espécies, - pertence 
por isso a o~dem de problemas ligados a dinamica social. Sao fenome. 
nos que decorrern do fluxo constante em que se movern as sociedades 
e que ao mesmo tempo, corn rela9ao a este fluxo, desernpenham dete~
rninado papel. Ao que tudo indica, nao há como separar os tres 
aspectos, - estrutura, organiza9ao e dinamica, - a nao ser para 
fins de análise. 

E, neste caso, algo de peculiar ocorre. , Pudemos fazer a_nálise a 
parte da estrutura e da organiza9ao, mas so al,c~n9am?s. consicJerar o 
aspecto dinarnico depois de efetuada esta anahse previa. S~ com
preendemos os processos em curso, seja de forma9ao das soc1edad:s 
globais, seja dizendo respeito a configura9áo i_nterna, seja ~orn rela9ao 
a ambos os aspectos ao mesmo tempo, depo1s de co~hec1da a es!ru
tura e organiza9ao das sociedades implicadas. Como d1z Claude LEVI
STRAUss, para se compreender corno urna sociedade A se ~ransforma 
ern sociedade B, é preciso em primeiro lugar saber corno sao estrutu-
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radas A e B. (12 ) A análise dos processos só pode ser efetuada depois 
de urna descri~áo em termos de estrutura. Por sua vez, estrutura e 
organiza~ao, nao constituindo aspectos estáticos da sociedade, só serao 
completamente elucidadas quando encaradas também em seu dina
mismo. 

4 

Quando procuramos um critério segundo o qual classificar ern 
espécies o genero dos movimentos messianicos, verificamos que, pas
sando-se em sociedades estruturadas segundo o mesmo sistema de 
rela~oes básicas (as rela~oes de parentesco) ; desenvolvendo o mesmo 
ritmo cíclico; e apresentando a religiao os mesmos temas que se mos
traram indispensáveis para o seu desencadeamento (o tema do retor
no da divindade e o tema do paraíso terrestre), somente pela fun~ao 
desempenhada com rela9ao a urna sociedade global é que se diferen
ciavam. Por fun~ao, entendemos tao-somente o papel assumido pelos 
movimentos relativamente a sociedade global em que tinham lugar, 
independentemente de assegurar ou nao a continuidade do grupo. (13) 

Observou-se também que a varia9ao de fun96es estava subordina
da as crises estruturais ou organizatórias, em cujos momentos cruciais 
foram sempre diagnosticados os movimentos; conforme variavam as 
crises, também variava a fun9áo do movimento. Pudemos distinguir 
tres espécies principais de crises: de forma9ao das sociedades globais; 
na configura~ao interna das mesmas; e mistas, dizendo respeito ao 
niesmo tempo a forma~ao e a configura9ao interna. 

(12) Claude LÉv1-STRAuss, 1962, págs. 44-45. O autor completa seu 
raciocinio atribuindo ao antropólogo a tarefa específica da análise estrutu- · 
ral, e reservando para os historiadores o ambito dos processos que trans
formam as sociedades. Nesse ponto, ou nao compreendemos bem todo o 
alcance do pensamento do autor, ou nao estamos de acórdo. E isto porque 
achamos que a sociedade, com sua estrutura e organiza~ao, é sempre um 
todo em movimento e que antropólogos e sociólogos tem por tarefa com
preende-la; nao podem abstrair esta qualidade senao num primeiro tempo . 
de abordagem. Para conhecer as sociedades, é imprescindível primeira
mente conhecer os aspectos estruturais e organizatórios; mas em seguida é 
igualmente indispensável estudar os processos que as caracterizam. O aban
dono dos processos aos historiadores faria perder a antropología e sociolo
gía a aprecia~o da qualidade fundamental, essencial, das sociedades huma
nas, que é o seu dinamismo. 

( 13 > A fun~áo tem sido definida pela tarefa que um elemento desem· 
penha na conserva~ao de um grupo ou da configura\;ao interna deste. No 
entanto, no decorrer de todo este trabalho, ficou patente que os elementos 
sócio-culturais ora concorrem para a manuten9ao e o restabelecimento da 
configura\;ao sócio-cultural, ora sao fatóres de sua transform~o; isto é, a 
tarefa que desempenham varia conforme a época e o lugar, embora conti-
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Em rela~ao ao primeiro caso - o da forma9ao de sociedades 
globais, duas variantes f oram encontradas: sociedades globais autóno
mas subitarnente passavam a formar urna só; ou, ao contrário, urna 
sociedade global inopinadamente se desagregava em diversas, por sua 
vez também autónomas. A estrutura interna das sociedades nao apre
sentava qualquer modifica9ao, permanecendo identica antes e depois 
da modifica9ao havida. Um ajustamento, porém,. era requerido entre 
ambas a firn de f ormarem um todo coerente, urna organiza~ao que as 
transformasse de dualidade em unidade, ou vice-versa. Esta crise foi 
diagnosticada ao nível da organiza9áo social, do ajustarnento recíproco 
dos elementos internos no sentido de formar urna sociedade só ou de 
desdobrá-la ern múltiplas. Nenhum abalo haviam sofrido as camadas 
hierárquicas internas, que permaneciam as m·esrnas, de modo que a 
configura~ao náo se alterara nem antes, nem depois da transmuta~ao 
bavida. Os movimentos messianicos, por sua vez constituíam rea~oes 
contra a crise de forma9ao. 

O segundo caso dizia respeito as crises na configura9ao interna 
das sociedades globais, sendo tambérn de duas espécies diferentes. Urna 
transforrna~áo interna da sociedade global f azia-a passar de sociedade 
configurada segundo as rela9óes de parentesco, para sociedade confi
gurada segundo as rela~oes económicas. O movirnento messianico era 
urna rea~ao contra esta nova disposi9ao assumida; nao pretendía, po
rém, restabelecer a ordern estrutural antiga, e siro transformar nova
mente a estrutura recém-criada, promovendo nova reviravolta das 
camadas sociais; eis porque o qualificamos de subversivo. Trata-se de 
nítida crise estrutural, para a qual o movimento messianico constitui 
solu9ao. 

A outra crise interna das sociedades globais nao se localiza ao 
nível da estrutura; voltamos com ela ao nível da organiza9ao. (14) 

Havia desadapta9áo dos diferentes elementos que forrnavarn o todo 
social, verificável porque o comportamento dos diferentes grupos 
sociais quedava totalmente divorciado dos padroes valorizados. O 
grupo nao formulara nem emprestara de outrem novos valores pelos 
quais se guiasse; a sociedade em questáo sofria urna desorganiza~ao 

nuando a existir. A religiao, por exemplo, ora age como elemento de trans
f orma\;áo social, ora como elemento de conserv~ao. Por is so preferimos 
utilizar o termo f unfiío no sentido tanto de sua contribui9ao para a conti
nuidade, quanto para a transforma9ao do grupo, - sentido mais amplo e 
sem conotacáo valorativa. 

(14) Tornamos a lembrar o sentido que emprestamos aos termos estru
tura e organiza9ao sociais. Estrutura tem o sentido de esquema significativo 
de rela90es e posi~óes de indivíduos ou de grupos dentro da sociedade 
global. Organiza9ao é o ajustamento de posi95es, rela\;OeS, indivíduos . e 
grupos entre si, mediante padróes que dao urna orienta\;ao ao comporta
mento. A organiza~áo mantém a estrutura, que por sua vez configura a 
organiza9áo. · · 
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que a levava a um estado de anomia, jsto é, de ~fastame~t? cada vez 
maior dos comportamentos em rela\rao aos valores soc1a1s que, no 
entanto, nao eram substituídos por outros novos. <15> Foi o que encon
tramos na sociedade rústica brasileira: nao se podia f alar em mofica
~ao dos padróes tradicionais, que continuava;m. a ser acata~os :_ respei
tados como os de maior valor pelo grupo rustico, e todav1a nao eram 
mais seguidos na prática. Nao estando em c~u~a a p~SÍ\rªº~ hie~á~
quica recíproca de grupos ou de camadas soc1a1s, a cnse nao d1z1a 
respeito a estrutura; a adapta~ao de grupos ou de camadas uns aos 
outros, assim como a correspondencia ou nao entre padróes de com
portamento e comportamentos efetivos (por meio dos quais se efetuam 
tais adapta~óes) é que nao se produzia mais. A transforma~ao nao 
se dava no sentido da passagem de um tipo de estrutura social para 
outro e sim no sentido do desajustamento interno de suas diferentes 
parte~ - era urna crise de org~niza\rao. O movimento messia~ico 
surgía como urna readapta~áo, rea1ustando os comportamentos ~fettvos 
as normas e padróes antigos, restaurando o consenso antes existente; 
foi por isso qualificado de conservador. 

O terceiro tipo de crise com que nos defrontamos dizia respeito 
tanto a forma das sociedades quanto a sua configura~ao interna. Duas 
sociedades globais autónomas, - a tribo primitiva e a sociedade oci
dental colonizadora, - de repente se agregavam numa só, de tal modo 
que estrutura e organiza~ao internas se transformavam. E urna socie
dade passava a formar a classe inferior da outra, com toda a reper
cussáo que semelhante modifica~áo ia ter na configura~áo interna de 
a111oas. O mov1mento messianico, entao, ao mesmo tempo que segre
gador, era também subversivo; nao pretendia o regresso simplesme~te 
a antiga estrutura e organiza~áo anteriores a agrega~áo das duas socie
dades; visava a nova transforma~áo estrutural que elevasse a tribo, 
rebaixada a condi~ao de camada inferior, para o nível de camada supe
rior. A simples amea\ra de urna mudan~a desta ordem podía desenca
dear rea~ao contrária, sob a forma messianica; foi o que vimos co.m 
os guaranís das florestas paraguaias, que se ergue~am contra as m1~
sóes jesuíticas quando apenas amea~ados em sua hberdade. O mov1-
mento messianico resultante, porém, neste último exemplo, embora 
permanecendo segregador, agia como um fator de restaura~ao da antiga 
autonomia, restabelecendo ou fortificando a antiga estrutura e organi-

( 15) O termo anomia está sen do utilizado por nós com o significado 
de perda de valores e de padroes que nao sao substituídos por outros. 
Perda do ponto de vista dos comportamentos efetivos que, nao se mode
lando mais pelas normas, ficam ao sabor das iniciativas individuais; toda
via, do ponto de vista do grupo, os valores. persis;t~m, mas apenas . co~o 
um ideal teórico, sem consubstancia<rao na vida prat1ca. A desorgan1Z&fªº 
que se opera amiúde nos grupos rústicos brasileiros leva justamente a este 
resultado, isto é, a um estado de anomia. 
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za\ráO tribais. Assim, quando a domina\ráo era efetiva, o movimento 
era se~egador e subversivo; quando a domina\ráO apenas amea~ava, 
o mov1mento era segregador e conservador. 

Toda esta explica9áo permite esclarecer a posi~ao dos movimentos 
messianicos numa teoría da dinamica social. Formadores de grupos 
dentro de urna sociedade global, ou formadores de sociedades novas 
a partir de urna sociedade global anterior, ou formadores de novas 
camadas sociais, constituem pela sua fun\ráO autenticos processos 
soci~is. Isto se admitirmos que o processo social é urna seqüencia de 
mov1mentos ou de atividades com determinada orienta9áo, servindo 
ora para manter, ora para modificar as sociedades globais em sua 
forma e configura~ao internas. <16) Os movimentos messianicos nao 
merecem o nome que ostentam porque dizem respeito a multidóes 
incoerentes em ª\rªº - quadro enganador de que lhes adveio tal deno
mina\ráo; sao perfeitan1ente estruturados e organizados. Sao movi
mentos porque sao processos contrários, desencadeados contra os resul
tados dos processos em curso nas sociedades globais, aos quais preten
dem anular ou transformar. Seu papel é o de reorientar o movimento 
interior das mesmas num sentido diferente daquele que lhes imprimiam 
os processos contra os quais reagem, suscitados em momentos de crise. 

De acórdo com estas constata~óes, estamos admitindo que a socie
dade global, em lugar de ser um arranjo formal e estático de indiví
duos e grupos segundo um modelo específico, constitui um conjunto 
de indivíduos e grupos cuja adapta9ao nao é dada de urna vez por 
todas, mas está constantemente em instancia de se fazer. Entre urna 
sociedade global e as circundantes, assin1 como entre seus elementos 
internos, há intera9óes e influencias recíprocas segundo determinadas 
orienta9óes. Isto é, há determinados processos sociais, que ora modi
ficam, ora mantem sua configura9áo interna e sua forma exterior. (17) 

(16) Utilizamos o termo processo para exprimir a intera<rao entre as 
partes internas de determinada sociedade global, assim como a intera<rao 
entre ela e as sociedades circundantes. O conceito tem sido usado até agora 
indiscriminadamente, nomeando ora intera9ao entre indivíduos (processos 
de aproxima9ao ou de afastamento, processos de assimila9ao, de socializa-

.. 9ao, etc.), ora transforma9óes culturais (processos de difusao, de acultura-
9ao, etc.), mas sem que se determinasse claramente em que nível de abor
dagem estava sendo empregado. Foi muito pouco estudado na perspectiva 
das estruturas e das organiza9óes sociais, e é justamente nela que preten
demos encará-lo. Assim, nossa defini9ao de processo visa ao que se passa 
no ambito das estruturas e das organiza9óes sociais, e nao o que tem lugar 
interindividualmente, ou culturalmente. 

(17) O conceito de processo é habitualmente definido de acordo com 
as teorías evolucionistas; foi por isso sempre relacionado com a mudan<ra 
social, e nao com a continuidade social, quando utilizado no ambito da estru
tura e da organiza9ao sociais. A sociedade, porém, é um todo que ora se 
modifica, ora se mantém, segundo a a<rao interna e externa de processos 
sociais; tanto sua permanencia quanto sua transformayao dependem destes. 
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O caráter primordial das sociedades e grupos é seu dinamismo (18) 

interno e externo, que se traduz por constantes adapta90es e modifi
ca90es; no entanto, toda esta movimenta9ao nao dá lugar for9osamente 
a crises. Pelo contrário, os processos sendo mantenedores da forma 
exterior ou da configura9ao interna das sociedades, tanto quanto seus 
modificadores, existem de maneira totalmente pacífica enquanto con
servam seu ritmo próprio e sua orienla~ao em determinado rumo; as 
crises que diagnosticamos sobrevieram concomitantemente a urna mo
difica9ao do ritmo ou da orienta9ao dos processos. 

Quando as Flandres sao anexadas a Fran~a, ou o Sacro lmpério 
Romano Germariico é desmembrado, socieaades que se mantinham 
autónomas por processos de segrega9ao, ou que f ormavam um todo 
por processos de agrega9ao, subitamente se transformaram porque tais 
processos mudaram de rumo. O processo de segrega9ao, que operava 
a distin9ao entre duas sociedades globais, é substituído pelo de agrega
~ao, que as reúne; o processo· de agrega9ao que mantinha coesa urna 
sociedade global é superado por um processo de segrega9ao que opera 
sua atomiza9ao. Em ambos os casos, o movimento messianico signi
fica nova transforma9ao ainda na orienta9áo dos processos, reinsta
lando o processo anterior a modifica9ao havida. 

Quando, na ldade Média, há em determinados pontos da Europa 
um grande avan~o demográfico e técnico, o processo de estratifica9ao, 
que distinguía camadas no interior das sociedades globais, subitamente 
se acelera; as camadas sociais se bipartem e se arrumam de maneira 
diferente, transtornando a hierarquía social existente. A crise estru
tural é, pois, resultante de urna transforma9ao do ritmo do processo 
social, e nao mais de sua orienta~ao. O movimento messianico nao 
constituí, neste caso, urna reorienta9ao, e sim urna tentativa de manter 
o processo ainda em ritmo acelerado, com a finalidade de proceder 
a nova reviravoltª hierárquica; trata-se de rea9ao contra a perda de 
velocidade do processo de estratifica9ao que, regredindo ao ritmo vaga
roso anterior, permitiría a estabiliza91lo das novas camadas recém
formadas. O movimento messianico é, entáo, um processo de subver
sáo da ordem. 

(18 ) Nao há, também, unidade entre sociólogos e antropólogos quanto 
ao significado da expressáo "dinamica social". Tem sido empregado de 
preferencia como sinónimo de "mudan~a social", e cobrindo entao os pro
blemas de evolu~ao, de progresso, etc., quase que unicamente. Nossa ma
neira de compreende-lo é mais ampla; por dinamica, entendemos tooa a 
movimenta~áo social interna e externa aos grupos, e que constituí sua 
característica essencial. Assim distinguimos pelo menos duas subdivisóes da 
dinamica: a cinética e a mudan9a social. A cinética diz respeito a movi
menta~áo que nao implica em evolu9áo da estrutura e organiza~áo sociais, 
mas que é indispensável para promover os ajustamentos internos e externos, 
necessários a manuten~áo de um todo social. A mudan9a social, como o 
nome indica, se relaciona com o aspecto evolutivo de ambas. 
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Coro rela9ao aos movimentos ·rústicos brasileiros, o processo de 
desorganiza9ao peculiar a toda sociedade global, mas mantido sempre 
dentro de determinado ritmo, subitamente também se acelera e ultra
passa as fronteiras em que era mantido. Desviam-se os comporta
mentos efetivos dos padrees ideais, que nao sao mais seguidos; a acele
ra9ao do processo de desorganiza9ao resulta num estado de anomia. 
O movimento messianico, neste caso, contraria a acelera9ao dO proce-s·
s~, procurando restabelecer o ritmo antigo, de modo que a organiza
~ªº supere a desorganiza9ao e restabele~a o consenso. O movimento 
messianico é um processo de conserva9ao da ordeQl. 

No caso das transforma9oes sofridas pelos povos primitivos, entra
ram em a9ao processos de agrega9áo concernentes a forma das socie
dades em causa, que as anexam as sociedades ocidentais. . Mas ao 
mesmo tempo esta agrega9ao desencadeia um processo acelerado de 
estratifica9ao interna, de tal maneira que as tribos se transformam em 
camadas inferiores, muito subdivididas, de urna sociedade de classes, 
- camadas inferiores subordinadas a camada branca. O movimento 

•A • . • • , 

mess1an1co, - mov1mento misto, - sera ao mesmo tempo segregador 
e subversivo, mudando a orienta9ao do processo que diz respeito ao 
nível externo das rela~oes da sociedade tribal, e mantendo o ritmo 
acelerado do processo que comanda a configura9ao interior da mesma. 

Os movimentos messianicos se definem, pois, como autenticos 
processos sociais, ocorrendo sempre depois de urna modifica9ao sofri
da por. estes ou em virtude de mudan~a de orienta9ao de seu curso, 
ou dev1do a urna acelera9ao de seu ritmo. As crises de f orma9ao de 
sociedades globais dizem respeito a mudan9as de orienta9ao dos proces
sos sociais; as crises de configura9ao interna sao causadas por acele
ra9óes dos processos sociais internos; e há também crises mistas em 

. ' 
que mudan9as de orienta9ao externa se associam a acelera~oes dos 
processos sociais internos. Em todas estas ocorrencias os movimentos 
messianicos ora visam voltar atrás e reinstalar o estado ~ntigo de coisas;; 
ora pr~tendem manter o processo acelerado a fim de obter uni resulta
do diferente daquele que a primeira acelera9ao do ritmo determinara. 
Isto é, ocorrem sempre naquele momento em que, em virtude da 
mudan9a de orienta9ao sofrida pelos processos sociais, ou em virtude 
da acelera~ao de seu ritmo, ajustamentos internos inesperados se tor
navam necessários, levando os elementos formativos da sociedade 
global a urna adapta9ao diferente entre si. 

• A A. sociedade está em movimento perene, explicável pela sua coe-
x1stenc1a no espa90 com outras sociedades as quais constantemente 
deve ajustar-se; e pela existencia, em seu interior, de várias partes que 
perpetuamente necessitam compor-se urnas com as outras. Estruturas 
d~v~rsas se harmonizam ou se opoem constantemente; organiza~óes 
vanas, a elas correspondentes, também precisam adaptar-se permanen
temente. Entre as diferentes sociedades, assim como entre as partes 
de que e las sao internamente formadas, há constantemente intera9io 
e influencias recíprocas segundo orienta9óes determinadas e um ritmo 
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específico: os processos sociais. ~tes ora modificam, ora mantero 
a configura9ao interna e a forma exterior das sociedades globais. 

A c.rise é urna encruzilhada entre a antiga orienta9ao seguida pelo 
processo social e a nova orienta9áo que este tomara, ou entáo é o 
momento em que se fazem sentir os efeitos de urna mudan9a de ritmo 
do mesmo processo. (19) Nossa concep9ao de crise está, assim, presa 
a constata9ao de modifica9óes súbitas nos processos que tem lugar 
dentro e fora da sociedade ou de grupos sociais. Urna movimenta9ao 
interna e externa constituí o aspecto essencial destes, e os processos 
em causa permitem-lhes conservar ou modificar sua forma externa ou 
sua configura9ao interior. Os processos, por sua vez, sao aptos a sofrer 
também modifica9óes, e é delas que resultam transforma9óes nas socie
dades em questáo. A crise nao é por nós diagnosticada ao nível da 
estrutura e da organiza~ao, mas ao nível dos processos sociais, no 
momento de su as transf orma~óes. Enquanto orienta9ao e ritmo nao se 
alteram, forma e configura9ao interna se conservam, para se trans
mutar tao logo ocorra algo que os modifique. A modifica9ao acarreta 
urna necessidade muito maior de readapta9ao nos arranjos internos e 
externos, bavendo um momento em que tudo está revolucionado e 
inadequado: o momento da crise. 

A fun~ao do movimento messianico é amenizar ou resolver a 
crise, e age ora contrariando o processo modificado e tentando repo-lo 
na dire9ao antiga, ora conservando acelerado o processo que mudara 
de ritmo e impedindo seu regresso a u'a marcha mais lenta. 1?.Ie é 
também um processo social, mas eminentemente transformador; sua 
fun9ao nao diz respeito nunca a manuten9ao do status quo, mas a sua 
modifica9ao. Entendido como um processo social transformador, ora 
cria novos espécimes de sociedade, ora restaura espécimes antigos. 
Mostra-se também específico de um tipo determinado de estrutura e 
organiza9ao sociais: é dentro de sociedades estruturadas segundo rela-
9óes de parentesco que age, nas diferentes formas de crise em que tal 
sociedade se ve envolvida: crises de forma9ao; crises de transforma~ao 
interna; crises mistas. Poderíamos talvez afirmar que existem processos 
gerais de transforma9ao encontrados em todas as sociedades; mas em 

(19) A crise social tem sido definida em termos de passagem de urna 
estrutura ou organiza9ao social para outra; nao só nao se considera a pos
sibilidade de urna desorganiza9ao sem mudan9a social, como também nao 
se póe reparo na constante - embora lenta, - transf orma9ao existente 
em todos os grupos, levando-os a passar, sem crise, de um modelo social 
a outro. De acordo com a análise que efetuamos, concebemos a crise ao 
nível dos processos sociais, e nao mais ao nível das estruturas e organiza-
9ao social; ela tem lugar por ocasiao das modifica9óes sofridas pelos pro
cessos sociais, que por sua vez levam a modifica96es na estrutura e organi
za9ao sociais. Assim, a transf orma9ao de urna sociedade em outra pode 
operar-se sem crise, desde que os processos sociais nao sofram altera9óes 
bruscas. 
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cada tipo determinado destas vamos encontrar, por sua vez, processos 
que lhe sao específicos. O movimento messianico, entendido como 
um processo social transformador, seria específico das sociedades 
baseadas nas rela9óes de parentesco. Restaría empreender um estudo 
que permitisse identificar quais os processos transformadores especí-
icos das sociedades baseadas nas rela9oes económicas. 

Chegamos, outrossim, a conclusao de que existem no interior das 
ciedades processos que, conforme o momento, ora sao delas mante

n dores, ora sao transformadores. Nas sociedades baseadas em re la
~ es de parentesco, o movimento messianico é um processo específico 
d transforma9ao e de reorganiza9ao das mesmas. Seria necessário 
de cobrir, por outro lado, quais os processos específicos da continuidade 
so ·al, diretamente opostos aos processos de transforma9ao. <20> E 
ta bém dever-se-ia buscar quais os processos específicos de transfor
miª,.º ~ de continuidade peculiares as sociedades baseadas nas rela~óes 
eco om1cas. 

~té boje, tem sido considerado primordial para a Sociología, o 
estud~ das estruturas e das organiza9óes sociais, ponto pacífico em 
torno do qual se unem as opinióes das mais variadas correntes de pen
sament'o sociológico. Já nao se dá o mesmo no que toca a dinamica, <21> 
que mtlitos autores consideram diretamente vinculada a história e, por 
isso, escapando das preocupa9oes dos sociólogos. E se alguns pontos 
do estudo da dinamica tem sido abordados, praticamente nao foi enca
rada a possibilidade ou nao de urna classifica9ao de processos sociais. 

A análise dos movimentos messianicos faz-nos justamente entre
ver tal possibilidade e, o que é mais importante, mostra que é possível 
levá-la a efeito a partir do estudo da realidade concreta, e nao como um 
exercício intelectual e lógico. Crises e processos sociais historicamente 
dados podem também ser objeto de um estudo classificatório, da mes-

• 
(20) Continuamos fugindo as valor~óes implícitas nos termos habi

tualmente utilizados em estudos de dinamica social, e assim entendemos 
"mudan9a" sem nenhuma conota9áo de progresso. Mudan9a social tem 
para nós o sentido puramente de transformar, metamorfosear, independen· 
temente de se considerar se houve melhoria ou nao. A ciencia busca urna 
terminologia neutra. 

(21) Claude LÉVI-STRAuss, por exemplo, considera que a dinamica 
das estruturas e da organiza9ao sociais só pode ser abordada de um ponto 
de vista histórico, escapando por isso das cogita~óes dos sociólogos ( Clau
de LÉ.v1-STRAuss, 1962, págs. 44-45). Georges GURVITCH, ao contrário, pre
tende analisá-la por meio de vários procedimentos dialéticos; no entanto, 
com sua técnica, nao alcan9a mais do que descrever as posi9óes e rela9oes 
dos grupos sociais entre si, sem chegar realmente aos processos sociais 
(Georges GURVITCH, 1962). Nossa abordagem permite efetuar o estudo 
dos processos em certo grau de abstra9ao, - o mesmo grau já atingido 
para o estudo das estruturas e da organiza~ao sociais: abandona-se o acon
tccimento concreto e histórico, substituído pelo conceito que o classifica. 
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ma forma que estruturas e organiza9óes socia1s, isto é, num nível em 
que já se opere certo grau de abstra9ao, afastados os detalhes con
cretos. Desta maneira, a abordagem dinamica pode e deve constituir 
preocupa9ao dos sociólogos e antropólogos, desde que ef etuada no 
mesmo plano em que se coloca a abordagem estrutural e organizatória, 
isto é, no plano da utiliza~ao de conceitos convenientemente definidos, 
de tal modo que fiquem despidos das circunstancias concretas e da 
conota9óes valorativas. 

Sem dúvida, para que ao nível de estruturas e organiza9óes socia· 
se conseguisse chegar a um nível conveniente de abstra9ao, f oi nece -
sário todo um desenvolvimento da reflexao sociológica a partir~e 
pesquisas de campo sobre a realidade concreta. O mesmo quise s 
e~e~uar para c~egar a ,, conceitualiza~ao dos processos e das ,crises o
c1a1s. Mas entao tambem se observou que, sem o trabalho previamepte 
executado com rela9ao a estruturas e organiza9óes, nao se pod ia 
pensar na tentativa que foi nossa preocupa9ao. Isto é, sem urna fi
ni9ao de tipos de sociedades globais a partir da análise de suas e tru
turas (no nosso caso, sem que os sociólogos já tivessem efetu o a 
distin9ao entre sociedades estruturadas segundo as linhagens e socie
dades estruturadas segundo as rela~óes económicas, a partir de esqui
sas sobre a realidade concreta), nao se poderia caracterizar os pr. cessos 
que tem lugar dentro e fora delas. Desde que estejam devi amente 
analisadas e definidas, pode-se entao passar para o capítulo os pro
cessos que as mantem e que as transformam, sem abandonar o grau 
de abstra9ao que vinha sendo utilizado. / 

. . No. ponto a que chegamos, de defini9ao dos proce~so~ sociais, 
d1sttngu1mos processos que sao ora mantenedores, ora transfotmadores, 
conforme a dire~ao que imprimem aos fatos sociais. Sao processos 
amplos e cuja caracteriza9ao mais restrita depende da situa~ao histó
rico-social encarada. Podemos agora identificar quais os processos que 
encontramos em nosso trabalho, procurando tanto quanto possível 
desligá-los das situa~óes concretas analisadas. 

Ao nível da forma exterior das sociedades globais, agem processos 
de agrega9áo e de segrega9áo, cujo significado sugere imediatamente o 
sentido em que está.o operando na forma9áo de novas sociedades. 
Existe a crise quando há mudan9a de orienta9áo no processo; isto é, 
quando um processo de agrega9áo é superado por um processo de 
segrega9ao, ~~ vice-versa. ~tes processos nada mais sao do que 
formas espec1f1cas tomadas por dois processos sociais básicos e mais 
gerais ainda do que os processos de segrega9ao e de agrega9ao: os 
processos de diferencia~áo e integra9áo sociais. 

~? i~terior das sociedades globais, definimos um processo de 
estrahf1~a9ao em ~~rso, que subitamente se acelera, dando lugar a 
urna ,cns~. Ao utthzarmos o conceito de estratifica9áo, já sabemos 
tambem hdar com um processo de diferencia9áo social interna, ope
rándo de tal maneira que as partes, ao se distinguirem, se váo dis-

• 

349 

pondo em camadas sobrepostas, mantendo pos19oes de súperioridade 
e inferioridade urnas para com as outras, e desenvolvendo entre si 
rela9óes de domina9ao-subordina9ao. Todas estas idéias estao consubs
tanciadas no simples termo "estratifica9ao". Ao processo de estrati
fica9ao deve logicamente corresponder um outro, que se orienta para 
a transf orma9ao das camadas num sentido igualitário, is to é, que anula 
o processo de estratifica9ao: é o processo de nivela9ao. Nao o encon
tramos em nossas análises, mas nao podemos duvidar de sua existencia, 
principalmente nos dias que correm: nao estamos presenciando cons
tantes tentativas de nivela9ao, de que é fator a luta de classes? <22> 

Note-se que estamos diante sempre de variantes do processo de dife
rencia9ao e de integra9ao; a estratifica~ao corresponde ao primeiro, a 
nivela9ao ao segundo. 

Poi também no interior das sociedades globais que deparamos com 
urna acelera9ao da desadapta9ao entre as partes, dando lugar a um 
processo de desorganiza~ao que pode resultar num estado de anomia. 
A ele corresponde um processo contrário de reorganiza9áo, que é 
justamente a forma tomada, nos casos que estudamos, pelo movimento 
messianico. Novamente encontramos processos de diferencia~áo e de 
integra9ao. o processo de desorganizac;ao corresponde a diferencia~ao 
cada vez maior observada entre os padróes de comportamento vigen
tes e os comportamentos efetivos, na organiza9áo de determinadas 
sociedades globais, e ocasionando crises dentro destas; o processo de . 
reorganiza~áo é equiparado a integra9áo que de novo se opera entre 
os padróes de comportamento e os comportamentos efetivos. 

Tudo nos leva, pois, a considerar como processos sociais básicos 
e gerais os processos de diferencia9ao e de integra9ao, ao mesmo tempo 
opostos e complementares. O processo de diferencia~ao interna ·ou 
externa de urna sociedade se orienta para estabelecer a heterogeneidade 
naquilo que é homogeneo; o ¡processo de integra9ao, ao contrário, visa 
homogenizar o que é heterogeneo. Esta coloca~ao do problema _nos 
leva a urna segunda observa9áo, no que diz respeito a continuidade ou 
transforma9áo das sociedades globais. Para que baja a continuidade de 
urna sociedade global, é preciso que os dois processos oponentes se 
tenham harmonizado entre si em grau e em ritmo; harmoniza9ao que 
nao exige identidade de grada9áo e de velocidade, mas que é urna 
acomoda9áo em que cada processo pode entrar com urna grada~áo e 

(22) A Revolu~o Russa seria resultante de urna aceler~o- do pr~ 
cesso de nivela~ao, para conseguir levar as camadas sociais estratificadas a 
urna posi~ao efetiva de igualdade. A crise que a acelera9ao desse processo 
desencadeou teve por efeito a forma~ao de urna estrutura de modelo diverso 
da anterior, baseada em rela9óes políticas e nao mais em relayóes econó
micas. Nas sociedades desenvolvidas ocidentais, o processo de nivelayao 
é boje em dia evidente · e -segue· um ritmo normal, de maneira qúe nao sao 
previsíveis crises resultantes de sua acelera9ao. 



350 O MESSIANISMO 

velocidade dissemelhante das do outro. Isto é, a continuidade depende 
desta, harmoniza9ao dos processos, e nao de um equilíbrio deles em 
partes iguais dentro da sociedade. Quando tal nao acontece, há mu
dan~a estrutural ou organizatória, ou pelo menos desorganiza9ao, tor
nando necessária a busca de nova acomoda9ao. (23) 

Os dois processos mais gerais se "personalizam", por assim dizer, 
em diferentes situa9óes, formando espécies dentro do genero mais am
plo dos processos socia is básicos: tomam a forma de processos de 
agrega~ao e de segrega~ao, de estratifica~áo e de nivela9áo, de desorga
niza9áo e de reorganiza9ao. O emprego desta conceitua9ao mais espe
cífica tem por finalidade designar imediatamente a orienta9ao seguida 
pelos processo~ de diferencia9ao e de integra9ao. Sao conceitos mais 
explícitos, em contraposi9ao a maior neutralidade dos termos de dife
rencia9ao e de integra9ao. 

Com rela9ao, agora, nao mais aos processos, mas as situa9óes 
sociais em que estes operam, distinguimos processos que dizem respeito 
as rela9óes exteriores das sociedades globais, e OS que se passam DO 

interior delas. Sao áreas que nao se confundem, e ainda quando pro
cessos externos e internos surgem ao mesmo tempo na mesma socie
dade, como sói acontecer nas altera9óes estudadas em sociedades 
primitivas, ainda assim bá associa9ao, mas nao fusao dos processos: 
permanecem distintos. Resta verificar se a mesma distin9ao se con
serva também quando encaramos os processos que agem no interior 
das sociedades; bavíamos separado processos ao nível da estrutura, 
processos ao nível da organiza9ao social, e é preciso verificar se a 
diferencia9ao realmente existe. 

Ao nível da estrutura, encontramos os processos de estratifica9ao 
e de nivela9ao, observando, no exemplo que pudemos estudar e que 
girava em torno da acelera9ao de um processo de estratifica9ao, que 
estf\ acelera9ao produzia efeitos nao apenas ao nivel da estrutura, 
como também ao nível da organiza9ao. O que verificamos foi que 
em certas sociedades medievais, o processo de estratifica9ao, multi
plicando as camadas, promovía ao mesmo tempo a desadapta9ao dos 
padróes de comportamento as novas posi9óes sociais. Nao era a deca
dencia de normas e institui9óes que estava em causa, mas a vigencia 
de várias delas como concorrentes, em luta por se estabelecer, devido 
a coexistencia de duas estruturas em conflito; traziam por isso a con
fusao social interna e apagavam os contornos da antiga organiza9ao 
social. A desorganiza9ao é neste caso, urna decorrencia da mudan9a 

(23) Quando falamos em acomoda<;áo, nao queremos dizer que baja 
igualdade na maneira de atuar dos dois processos oponentes, de tal modo 
que se anulem ou que se compensem. Queremos dizer que há tal combi
na!ráo entre ambos que dela resulta um certo ritmo nos movimentos sociais 
que permite a continuidade da estrutura e da organiza~o. A crise provém 
de súbita destrui~o dessa combina!ráo. 

~ · 
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social (24) ao nível da estrutura; é nesta que se deve buscar o processo 
social em causa, e a rea9ao trazida pelo movimento messianico tam
bém se dará na mesma área. A desorganiza9ao ao nível da organiza9ao 
é mera conseqüencia. 

Ao nível da organiza9ao, porém, encontramos processos que agiam 
sem repercussao na estrutura. Nao eram esquemas de posi9óes inter
relacionadas que estavam em jogo, e sim a adequa~ao entre padróes e 
normas de comportamento, e os comportamentos efetivos de indivíduos 
ou grupos dentro das sociedades globais, - processos, pois, que agiam 
no interior das sociedades globais. Mas, no exterior destas, os processos 
de agrega~áo e de segrega~áo que vimos operarem, também nao reper
cutiam internamente na estrutura interna. Assim, enquanto qualquer 
modifica~ao estrutural f or~osamente a tinge a organiza9ao social que 
nela repousa, as varia~óes organizatórias podem ocorrer sem tocar 
na estrutura existente. Nem é possível ser de outro modo, se com
preendemos a organiza9ao social como a adapta~ao dinamica das dife
rentes partes de urna sociedade global, ou como o ajustamento de 
sociedades globais entre si, por meio de padróes de conduta e de 
comportamentos efetivos desde que mude o esquema interno que man· 
tém a organiza9ao, for~osamente a organiza9ao quedará modificada. 

A recíproca, porém, nao é verdadeira: encontramos processos 
sociais ao nível da. organiza~ao que nao repercutem (pelo menos mo
mentaneamente) sobre a estrutura. Dar-se-ia o contrário, a longo 
prazo? Nada nos permite responder com certeza. No caso brasileiro, 
que conhecemos mais de perto e em que constatamos a facilidade com 
que processos de desorganiza9ao se instalam nas comunidades rústicas, 
redundando num estado de anomia, - o que podemos afirmar é que 
isto se vem observando desde as épocas mais remotas da coloniza~áo 
portuguesa, e no entanto a estrutura da sociedade rústica se mantém 
identica numa continuidade notável, até boje. Tal constata~áo mais 
nos afirma a possibilidade de distinguir a área da estrutura, da área 
da organiza~ao social. 

(24) Mudan9a social é conceito que pode ser definido de maneira 
muito ampla, para significar qualquer transforma9áo que ocorra dentro ou 
fora dos grupos sociais; e como estes sao conjuntos dinamicos, podemos 
afirmar que estao em mudan<;a social constante. No entanto, o termo é 
geralmente utilizado num sentido mais restrito, no sentido de evolu9ao 
rápida. Há épocas em que os processos de modifica9ao de um grnpo 
social se aceleram consideravelmente, as transf orma9oes se tornam por 
demais visíveis. A esta fase acelerada preferimos chamar de "mudan9a 
social", reservando para a modifica9áo constante e mais lenta o termo de 
"evolu~o". Realmente, o sentido corriqueiro desta última expressao é o 
de transmuta~ao gradual e continua segundo um princípio básico. De 
acordo com estas defini9óes, a "mudan~a social" pode trazer urna revira
volta a "evolu~ao" em processo. 
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No íntimo da organiza~ao social, encontramos a estrutura que a 
configura e na qual se apóia fundamentalmente, ·que lhe tra~a 0 
contorno. Logicamente, a transf orma~ao da organiza~ao vai depender 
da transforma~ao da estrutura. ~ possível, porém, como vimos, a mul
tiplica~ao de comportamentos efetivos independentemente de urna mo
difica~ao estrutural, enquanto os padróes de comportamento se man
tem também inalterados. Assim, o que parece é que os padróes de 
comportamento se vinculam estreitamente a estrutura e se alteram 
segundo as altera~óes desta: enquanto os comportamentos efetivos 
podem ter su as varia~óes próprias, independentemente das transforma
~óes dos padróes e da estrutura; neste caso, tomam o aspecto de des
víos em rela~áo a estes. 

A forma geral de urna sociedade global está na dependencia de 
seus limites exteriores, de sua estrutura interna e da organiza~ao de 
su as diferentes partes. O dinamismo observado ne las está regulado 
por dois processos sociais básicos, que· sao os mais gerais e que for
mam urna grande classe - os processos de diferencia~ao e de inte
gra~~º· Quando dizem respeitó a forma exterior das sociedades globais, 
man1festam-se como processos de agrega~ao e de segrega~ao. Relativos 
a estrutura das mesmas, distinguem-se os processos de estratifica~ao 
ou de nivela~ao, sob a forma subversiva ou conservadora, conforme 
a fun~ao desempenhada para com a estrutura. No que tange a orga
niza~ao social, manif estam-se como processos de anomia e de reor
ganiza~áo. 

. As subdivísoes constatadas nos processos sociais genéricos de 
d1ferencia~ao e integra~ao interessam, pois, a morfologia das socieda
des globais. Morfología e dínamica estao estreitamente unidas, nao 
sendo possível separá-las senáo para fins didáticos. Podemos num . . ' 
pnmeiro momento do estudo, analisar exclusivamente a forma externa 
e a co~figura~ao intern~ das socie?ades globais, o que nos servirá para 
~on~e~e-las em seus d~ferentes tipos; mas a continua~áo do estudo 
1nev1tavelmente colocara os problemas de transforma~ao que só pode
rao ser resolvidos pela dinamica, a partir do conhecimento já adqui
rido da morfologia. 

5 

. O estu?~ dos movimentos messianicos, se1a por antropólogos, 
seJa por soc1ologos, tem-se desenvolvido muito mais segundo diretrizes 
s~cio-ps!cológicas, do que unicamente sociológicas. Deste ponto de 
~1sta, sao o~ autores concordes em que o movimento corresponde a 
. 1nt~n~o sen.ttmen~o de frustra~ao e desespero, por se verem grupos de 
1ndiv1duos 1mped1dos de alcan~ar aquilo que sua cultura define como 
constituindo o que a vida tem de mais valioso. Bernard BARBER nota 
que as promessas messianicas, entre · os primitivos, incluíam tudo quanto 
proporcionava prazer na vida e ~uja perda constituía a mais dura 
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priva~áo; quanto maior quantidade de elementos restaurasse a ldade 
de Ouro, tanto mais profunda a crise cultural. Nao sao apenas as 
priva~óes materiais as ressentidas, erobora pesem muito; sao princi
palmente as priva~óes que Bernard BARBER chama de "atividades cultu
rais significativas" as que demandam urna compensa~ao. A velha 
cole~áo de normas sociais e culturais, sendo minada pelos padroes 
civilizados, resulta um sentimento de confusao, urna perda de orienta
~ªº e o movimento roessianico serve para rearticular tudo quanto se 
desfazia. Sua fun~ao é principalmente proclamar urna "ordem está
vel", que redefina os fins da a9ao humana e social. <2is> 

Norman CoHN, a partir do estudo dos movimentos medievais, 
traz também outra interpreta9ao de ordem psicossocial. Compara as 
rela~óes entre o messias e os adeptos coro as rela~oes pai e filho: 
pela sua personalidade, o messias é levado a assumir o papel de pai, 
enquanto as massas, na crise que atravessam, encontram apoio e alívio 
ero se submeterem como filho. Nao importam, entáo, as razóes da 
crise; o que importa é que ela desencadeia a angústia da falta de pro
te~ao, que é sanada pelo recurso a figura de um pai simbólico, o 
messias. O autor encontra tra~os paranóicos nesta concep~ao, pois 
"exatamente como numa fantasía paranóica típica, oposta aos exér
citos dos Santos, e apenas menos poderosas do que eles, aparecem 
as hostes do pai e dos filhos demoníacos", figurados pelo Anticristo 
e por aqueles que dirige. Sendo estas lendas comuns e difundidas 
em toda a popula~áo européia na Idade Média, quando surgia urna 
situa~áo de crise, quando o povo se defrontava com acontecimentos 
desorientadores, entao efetuava urna "fuga coletiva para o mundo da 
fantasía".<~> , 

Entre estes dois modelos - o do motivos sócio-psicológicos, e 
o da interpreta~áo buscada na psiquia ia ou modelada sobre temas 
psicanalíticos, dividem-se os autores n explica~óes que tentam dar 
aos movimentos. No fundo, recaem to os no sentimento de desequi
líbrio que ressentem os indivíduos qua do comparam o mundo ideal 
e o mundo real. 

Seja no caso das frustra~óes determinadas pelo contacto e opres· 
sao dos brancas, seja no caso de acontr.cimentos desorientadores que 
perturbam as massas, existe o desequilí rio entre o mundo real e os 
ideais que a coletividade constrói. Fora destas circunstancias especiais, 
existe o desequilíbrio, em qualquer ép°Fa e em qualquer povo; volta 
e meia dá lugar a crises, que no entantQ nem sempre sao solucionadas 
pelos movimentos messianicos. A exist ncia deste desequilíbrio cons
titui urna das causas internas do dina · smo dos grupos sociais. Sua 
generalidade impede, portanto, que c nstitua um fator explicativo 
de valor . 

< 21S > Bernard BARBER, 1941. 
(26) .Norman Ü>HN, 1957, págs. 72- 3. 
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Em lugar de identificar os motivos, procuraram outros autores 
determinar os f atores que aumentavam frustra9ao e sofrimentos, num 
tal exagero que finalmente davam lugar ao desencadeamento de rea
~óes messianicas; foram tao variados, de caso para caso, que pela 
razao contrária, a atomiza9ao dos fatores, também nao se poderia 
chegar a urna explica9ao de valor. A psicologia social defrontava-se 
com um impasse diante de duas alternativas igualmente insatisfató
rias: ou urna generalidade demasiadamente ampla que nada explica, 
ou urna multiplicidade enorme de fatores que também nao possibilita 
nenhuma interpreta9ao. 

Deixamos, pois, de lado esta perspectiva e a que seguimos pode 
assim ser resumida: em primeiro lugar, esclarecer dentro de que situa-
9ao sócio-estrutural básica se verificava um movimento messianico, 
encarando-o por assim dizer em suas origens; origens analisadas na 
estrutura dos grupos envolvidos, e nao em outros aspectos sociais. A 
comunidade formada a partir desta situa9ao foi estudada também em 
sua estrutura e organiza9ao, assim como no papel que desempenhava; 
a compreensao do significado do movimento decorria, assim, da fun9ao 
que ele desempenhava dentro de urna situa~ao estrutural e organiza
tória dada. A previsao, por sua vez, decorreu da análise da situa~ao 
em questáo, em correla9áo com o aparecrmento dos nlovimentos, urna 
vez que f oi possível ligar es tes a determinadas crises bem definidas, 
que permitiam cercar mais qe perto o fenómeno em seu nascedouro. 
Em conclusáo, podemos afirmar que dadas certas crises estruturais 
ou organizatórias, em sociedades estruturadas de determinada maneira, 
poderemos ter ou nao um fenómeno desse tipo, desde que um elemento 
cultural imprescindível - o tipo de religiáo - esteja presente. 

6 

. qu~r isto dizer _que ª- labordagem seguida resolve o problema 
soc1olog1co da causa9ao? Nao, porque as condi9óes que esclarecemos 
nao fazem mais do que se juntar a outras que já tinbam sido aponta
das e que também funcionam no caso. E, mais ainda, todas juntas 
nao podem determinar com tóda a seguran9a que os movimentos real
mente surgiráo. Isto é, podeth existir durante largo tempo condi9óes 
sócio-religiosas favoráveis serQ dar lugar a movimento algum. 

No Contestado, por exemplo, o clima messianico persistiu por 
anos e anos, embrióes de movimentos sucessivos tiveram lugar sem 
exito, até que aparecesse o Monge José Maria, que conseguiu congre
gar em torno de si urna qua~tidade grande de adeptos e formar um 
movimento messianico digno de aten9áo. A outra figura profética da 
época, mais importante ainda do que o Monge José Maria, e em torno 
da qual se fixou urna cren9a messianica típica, foi a do Monge Joio 
Maria, de quem o segundo Monge se apresentaria mais tarde como a 
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reencarna~ao. (27) Mas este nao deu lugar a nenhum movimento 
porque nao permitía ajuntamentos duráveis ao seu redor. (28) No 
Nordeste, o tipo especial de sociedade, associado a seca, dá lugar a 
urna situa9ao de anomia social endemica, e os movimentos sao relati
vamente em pequena quantidade, diante da freqüencia de situa9óes 
favoráveis. Por que, quando as condi~óes sócio-religiosas sao pro
pícias, nao aparecem movimentos em maior quantidade? 

A personalidade dos messias constitui fator com os quais também 
ternos de contar para a produ9ao dos fenómenos. Se outra f ósse a 
personalidade de J oao Maria, muito mais cedo se teria desencadeado 
no Contestado um movimento messianico de vulto. Nao é apenas a 
vontade do líder que nos estamos referindo ( muitos dos que falharam 
desejavam conscientemente, é óbvio, ser bem sucedidos), e sim as 
suas qualidades especiais para atrair quantidades de adeptos. 

Norman CoHN, que estudou os movimentos medievais, assim se 
refere aos messias da época: "E o segredo da ascendencia que exerce
ram nunca se apoiou em seu nascimento, ou, de maneira significativa, 
em sua educa9áo, mas sempre em suas personalidades. Descri~óes 
contemporaneas desses messias dos pobres habitualmente dao enfase 
a sua eloqüencia, as suas maneiras imperiosas, ao seu magnetismo 
pessoal. Tem-se a impressáo, sobretudo, de que mesmo que alguns 
desses borneos fóssem conscientemente impostores, em sua grande 
maioria eram certamente paranóicos megalomaníacos; e isto contribuiu 
mais do que tudo para seu sucesso", <29> pois realmente acreditavam 
em sua própria divindade e nas mudan~as totais que trariam ao mundo, 
comunicando-se a convic9ao aos adeptos com relativa facilidade por 
desejarem estes profundamente as transforma~óes que o líder propunha. 

A. J. F. KoBBEN, cujo trabalho é sobre os movimentos primitivos, 
descreve estes personagens como dotados de personalidade fora do 
comum, de inteligencia elevada, mas emocionalmente instáveis; acha 
que as qualidades pessoais tem grande importancia no desencadear 
dos movimentos, sem pretender todavía que o aparecimento deste tipo 
de rea~ao esteja inteiramente determinada pela presen9a ou ausencia 
de um personagem com dons proféticos. eso) 

~ a qualidade do líder messianico um fenómeno de voca9io seme
lhante ao problema da voca~áo artística, nao sendo qualquer um que 
poderá inculcar-se messias com felicidade e exito? Os pequenos messias 
que surgiram no Contestado e que nao lograram senao urna aceita~io 
reduzida, levariam a urna resposta positiva. No entanto, é preciso 
verificar o que se entende por personalidade, que tem um duplo 

(27) Em Santa Catarina, chamam a Joao Maria o Primeiro Monge, 
e a José Maria, o Segundo Monge. 

(28) Pereira de Q UEIROZ, (1957, a ), págs. 102-105. 
(29) Norman CoHN, 1957, págs. 70-71. 
eso) A. J. F. KoBBEN, 1960, págs. 122-123, 125, 130. 
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aspecto, pessoal e social. Com rela~áo ao aspecto pessoal, nota-se de 
início que o temperamento religioso e as qualidades de chefia perten
cem realmente ao quadro das voca9óes. Há que convir também na 
diversidade das personalidades místicas, que nem todas permitem ao 
indivíduo assumir urna lideran9a messianica; o caso do Monge Joao 
Maria é assaz convincente a este respeito. Quais seriam as qualidades 
deste tipo de líder, entáo? 

Norman CoHN observa que os líderes medievais tinham um nível 
intelectual e de instru~ao muito superior ao dos camponeses que orien
tavam, embora praticamente pertencendo a mesma camada social. (3l) 

O exame de muitos dos casos de movimentos primitivos mostrou que 
os líderes sao indivíduos culturalmente marginais, educados ao mesmo 
tempo de acórdo com a cultura tribal e com a cultura ocidental, que 
os tornava internamente dilacerados entre ambas, podendo constituir 
o movimento messianico, de seu ponto de vista individual, urna tenta
tiva de ajustamento para o caso. De qualquer modo, os diferentes 
autores dáo a atender que os líderes messianicos sao sempre pessoas 
mais instruídas do que seus compatriotas, dotados de sensibilidade 
sócio-política muito aguda, que tanto podia ser dom inato nalguns, 
como o resultado de urna instru9áo levada muito além do que o habi
tual, em seu meio. Assim, a voca~áo do líder messianico nao seria 
tanto urna voca~áo religiosa, mas muito mais urna intui~ao desenvol
vida para os problemas sociais, constituindo, a religiao, o meio de que 
lan~a mao, consciente ou inconscientemente, para legitimar as solu~óes 
que propóe para as crises que o preocupam. 

Nossa experiencia pessoal inclina-nos para esta hipótese. Pedro 
Batista é dotado de personalidade excepcional, seu dom de presen9a 
e sua maneira de se apresentar, - até sua maneira de vestir, -
fazem-no sobressair entre os que o cercam. Porém, nao o vimos nunca 
dirigir nem promover cerimónias religiosas; limita-se a curar, e nunca 
publicamente, casos bem· d~terminados de moléstias, as "de espírito", 
enviando as outras a farmaceuticos e médicos; <ª2> a "rezar", também 
particularmente, sobre as pessoas que o solicitam; a aben9oar os seus 
romeiros. Sao as únicas atividades religiosas que exerce, de muito 
pouca monta se compararrnos, por exemplo, com as atividades de 
D. Dodó, solteirona que é urna sua adepta fervorosa, que se dedicou 
totalmente ao servi90 da religiao, e que também é acreditada "santa". 
D. Dodó foi quem inaugurou as penitencias femininas e a confraria 
das Madalenas, com a anuencia do Padrinho; é quem organiza novenas 

(81) Ver, por exemplo, o caso de Bohm e de Münzer, além de outros 
(Norman CoHN, 1957, págs. 249, 251). 

( 82) Nao afirmamos só por ouvir dizer; conhecemos várias pessoas 
a quem Pedro Batista declaro u formalmente que nada podia fazer para 
curá-las, aconselhando-as a procurarem o médico em Jeremoabo. 
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e proc1ssoes; é quem conhece ladainhas, oficios e, por isso, estando 
presente, é quem dirige as cerimónias; é quem "ajuda a morrer", além 
de "rezar'' sobre doentes. As atividades religiosas dominam, pois, 
toda a vida de D. Dodó, superando de muito quaisquer outras; as 
atividades sociais e políticas dominam a vida de Pedro Batista, supe
rando as religiosas. Mas o Padrinho é o líder, e D. Dodo nao passa 
de urna adepta. 

.1;:.ste, apesar de analfabeto, é o homem rnais instruído e culto 
de tóda a redondeza, do que a maioria dos habitantes do município 
e até mesmo da sede do município. Tem experiencia de vida muito 
mais larga do que seus concidadaos. Somem-se ainda qualidades indis
·cutíveis de chefe - seguran9a, confian9a em si, senso da hierarquía, 
temperamento mandáo, - que impressionam a primeira vista. N ou
tras condi9óes, ,pedro Batista seria sem dúvida um líder político; no 
Nordeste seco, é um rnessias. 

Assim, os messias parecem ser, na coletividade, indivíduos mais 
esclarecidos que,· por isso, tomam consciencia das crises sociais e polí
ticas que tentam remediar, seja utilizando os meios de que dispóem 
para saná-las, seja inventando nóvos. Alia a inteligencia do líder 
político, o senso do organizador. E estas qualidades suplan~am ,as reli
giosas. No entanto, nao esquecer que para os adeptos, ele e antes 
de tudo um santo. Coloca-se entao aqui um nóvo problema a ser 
esclarecido, para se compreender com seguran9a o ·aparecimento de 
um messias: de que maneira se caracterizam os santos nos diferentes 
grupos sociais? Quais as atividades que permitem aos adeptos concluir 
que estáo realmente obedecendo a um enviado divino? N ao podemos 
deixar de apontar que a melhoria das condi9óes sociais de vida resul
tantes constituí, sem dúvida nenhuma, para os fiéis, urna das provas 
indiscutíveis da qualidade sobrenatural dos líderes. 

No entanto, o aparecimento dos messias nao depende apenas de 
suas qualidades pessoais. Como diz Roger BASTIDE, "as circunstancias 
históricas, a estrutura da sociedade, suas transforma9óes morfológicas 
ou suas como9óes económicas: eis onde <levemos buscar as causas que 
trarao o florescimento desta espécie mística mais do que de outra". (33) 

Dentre estas, cumpre ressaltar novamente a importancia da estrutura 
social. 

Na zona de Tangu, estudada por K. BURRIDGE, as aldeias se estru
turam e organizam de maneira democrática, no sentido de nao haver 
chefes; o regime é de equivalencia entre os componentes do grupo, 
que nao compreendem o que significa receber ordens; nao há nenhu
ma institui~ao representativa ou governamental, as dissensóes sao resol
vidas por acordos entre as partes, em regime de reciprocidade.<34> 

(33) Roger BASTIDE, 1948, págs. 10-11. 
(34) K. BURRIDGE, 1960, págs. 105-109, 127-128, 133. 
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Numa tal configura<;ao social, o indivíduo que apresente as qualidades 
de chefia será desde a infancia socializado no sentido de reprimí-las, 
pois esta é urna das maneiras do grupo defender suas institui<;óes. A 
repressao é tao f orte que, quando Tangu a presenta todos os ingre
dientes mitológicos e sociais para o aparecimento de um messias que 
venha apregoando a chegada da Carga, nenhum indivíduo da zona 
logra exito se se apresentar co1no tal; assim, nao só a educa<;ao nao 
favorece o aparecimento do líder, entre os habitantes das aldeias, como 
ninguém permitirá a um deles sobrepor-se aos outros. O movimento 
messianico que existiu em Tangu foi liderado por um estrangeiro. (85) 

Neste tipo de estrutura e organiza9ao sociais, o aparecimento 
dos messias se torna for9osamente muito mais raro do que entre os 
guaranis, por exemplo, em que a chefia carismática é básica. Quando 
se trata, entao, de sociedades cuja estrutura se opóe ao estabelecimento 
de chefia, os líderes messianicos serao certamente mais raros e prova
velmente viráo de fora; é nelas que se verifica o provérbio: "santo de 
casa nao faz milagre ... '' Mesmo o estrangeiro nao terá exito fácil; 
cautela, desconfian<;a seráo as primeiras rea<;óes e precisará provar 
com muita seguran<;a seus poderes sobrenaturais, para se impor. Se 
a configura9ao interna do grupo tem por fulcro um líder, o apare
cimento dos messias será mais fácil. 

Roger BASTIDE fala da necessidade de estudar os insucessos mes
sianicos para se chegar a urna melhor compreensáo de como o fenó
meno se produz. (86 ) ·os insucessos podem decorrer da falta de urna 
das condi9óes básicas. Entre elas, a personalidade do líder nao será 
das· menores. Também com a inadequa9ao estrutural dos grupos para 
a forma9áo da lideran9a. 

Sem dúvida, para cercar mais de perto tal problema, seria neces
sário completar os trabalhos até agora efetuados pela análise sócio
psicológica do líder, e com a pesquisa das condi<;óes de lideran~a, 
nas diferentes comunidades, a fim de se diagnosticar as mais favoráveis 
e desfavoráveis. 

Podemos dizer com A. J. F. KoBBEN, quando este se refere ao 
papel dos líderes messianicos: "alcan9amos (talvez) o ponto em que 
podemos predizer que, nas sociedades em que determinados fatores 
estiverem presentes, um número significativo de casos de movimentos 
proféticos aparecerá. Mas nao estamos habilitados para prever se tal 
movimento irá emergir numa sociedade particular determinada. E é 
neste ponto que o fator pessoal (que também chamamos chance) deter
mina o desenvolvimento". (37) As condi9óes sociais internas favorá-

(35) K. BURRIDGE, 1960, pág. 140. 
(36) Roger BASTIDE, 1958, págs. 31-37. 
(37) A. J. F. KoBBEN, 1960, págs. 122-123. O grifo é do autor. 
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veis ou nao a chefia pertencem ainda a categoría das condi<;óes 
necessárias; o aparecimento de um indivíduo com os dotes pessoais 
requeridos pertence ao acaso. 

7 

Embora procurássemos restringir o trabalho exclusivamente a clas
sifica9ao, fomos levados pela fór<;a da própria perspectiva adotada a 
enveredar por outros caminhos que, em princípio, nao nos interessa
vam e que eram o da origem, o da explica9ao, o da previsáo. Junta
mo-nos assim involuntariamente a maioria dos antropólogos e sociólogos 
que buscaram principalmente esclarecer estes problemas. Coro a dife
ren<;a de que, para nós, nao constituíram o ponto de mira, mas foram 
urna decorrencia da solu9ao dada ao nosso problema magno que era 
o da classifica<;ao. 

A classifica9ao só se verificou possível através da análise das dife
rentes situa9óes sociais ero que os movímentos messianicos se origina
vam; procuramos, pois, reconstituí-las, remontando ao passado dos 
mesmos. Em seguida, verificamos a estrutura deles e qual o papel 
que desempenhavam na sociedade global, e que os explicava. Final
mente, verificamos, pela compara<;ao e classifica9ao, a possib.ilidade de 
urna previsáo de novas ocorrencias. Em todo este caminho percorrido, 
o que serviu de fio diretor foi a análise da estrutura e da organiza9ao 
da sociedade global e do grupo messianico, assim como a posi9ao e 
rela9óes de ambos, que permitiram perceber a fun9ao do último dentro 
da sociedade global. 

Urna vez descoberto que os movimentos tinham lugar em diferen
tes situa9óes de crise de u1na sociedade global de tipo determinado, 
esta condi9áo juntou-se as outras já constatadas, que eram urna religiao 
especial e um líder que fosse ao mesmo tempo religioso e político. 
Pudemos, entao, afirmar que, dentro daqueles limites, era possível 
produzir-se um movimento messianico. 

Nao estamos concluindo por u1na previsao certa e mecanica: 
desde que ha ja o fenómeno A, f or9osan1ente se terá B. Em primeiro 
lugar, nao sabemos se já esclarecemos todas as condi<;óes necessárias 
para que os movimentos se desencadeiem; e vimos que urna, pelo 
menos, - a figura do líder, - requer maiores e mais demorados 
estudos. Apenas avan9amos um passo na identifica9ao daquelas con
di<;óes que se mostraram gerais, isto é, existentes em todos os fenó
menos que pesquisamos, e também suficientemente ricas para distin
guir-lhes nuan<;as. 

A in1possibilidade de nos mantermos unicamente no setor que 
tínhamos escolhido, e que era o da classifica9ao, tem u mérito de 
indicar que esta tem razáo de ser considerada fundamental em socio
logia, pois seu estudo dá lugar a aberturas de perspectivas que dizem 
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respeito a problemas como os da origem, da explica~áo e da previsáo. 
E'.stes, muito antes do que a classifica~áo, chamaram a aten~áo dos 
estudiosos e deram lugar a forma~ao de urna ciencia dos fatos sociais. 
A classifica~áo, porém, está-se mostrando indispensável ao seu escla
recimento. Pelas implica~óes assim descobertas no estudo das classi
fica!róes, estaremos talvez diante daquele entrosamento passado-pre
sente-futuro, que muitos estudiosos consideram sonho vao dos cientistas 
sociais. Pois remontamos a crise de origem, verificamos a fun~áo 
presente e concluímos pela possibilidade de previsao. Somente nao 
estamos diante de um passado-presente-futuro em termos históricos, e 
sim em termos sociológicos. 

A fun~áo dos movimentos messianicos primitivos e rústicos mui
tas vezes se delineou como a ameniza9áo da passagem de um tipo de 
sociedade para outro. Acreditamos que, bem analisados em suas parti
cularidades, poderiam revelar determinadas correntes que seriam apro
veitadas com exito na suaviza9áo de um processo inevitável, que leva 
as sociedades primitivas a civiliza~ao, as sociedades rústicas a urbani
za9áo. Os messias podem constituir muitas vezes um fator de pro
gresso, pois nem sempre foram um meio de frear o avan~o sócio
económico das comunidades, podem constituir, justamente ao contrá
rio, o motor que leva a mudan9as aceitas. A religiao ora é um meio 
de acelerar os processos de desenvolvimento, ora é urna barreira a 
eles oposta, como já formulara a voz autorizada de ENGELS. Cumpre 
estudar cada movimento messianico para verificar até que ponto sua 
fun!ráo é promover um ajustamento de povos primitivos ou rústicos 
a condi~óes de transforma9áo social, e nao condená-los sem apela~io 
como resultantes de atraso, ou fatóres de atraso. 

Ao contrário do que pensavam os países colonialistas e seus dife
rentes governos, determinadas comunidades messianicas poderiam cons
tituir - e constituem -<ss) um ponto intermediário que torna menos 
violentos os choques determinados pelas modifica~oes sócio-estrutu
rais. No entanto, os germes de nacionalismo e de subversao da ordem 
que encerram, fizeram com que fóssem constantemente classificados 
como nocivos e guerreados sem quartel. ~ que países colonialistas e 
governos nem sempre tem em mente a melhoria das condi~óes de vida 
das popula~óes e· sim, e muito n1ais, a defesa de suas posi~óes sociais 
respectivas. 

{38) Ver o papel das Igrejas Zionistas na África do Sul, em Bengt 
SUNDKLER, 1948; e Jacqueline EBBRARDT, 1957. 

AP~NDICE 

MOVIMENTOS MESSIÁNICOS RÚSTICOS NA.O CITADOS 
NESTE TRABALHO 

1 O PORTUGUES FAR/A 

Por volta de 1857, nos arredores de Campinas, instalou-se um por
tugues chamado Paria, apresentando-se como o Messias; viera restabe
lecer a religiáo na terra, curando os doentes, ressuscitando os mortos. 
Formou em torno de si um grupo, dentre os quais distinguiu ijoze 
apóstolos. Acusado de revolucionar a zona, f oi mandada, de Sao Paulo, 
urna fór~a militar contra ele, prendendo-o e condenando-o a seis meses 
de cadeia. Os adeptos, vendo que as promessas extraordinárias do líder 
nao se cumpriam, perderam a fé e se dispersaram. 

Ponte: F. DABADIE - RÉCITS ET TYPES AM'tRICAJNS, F. Sartorius ed., 
París, 1960. 

2 - OS FANÁTICOS DE JOAO DO V ALE 

Na serra de Joáo do Vale, Rio Grande do Norte, movimento de 
sitiantes em 1890 em torno do agricultor Joaquim Ramalho, que se 
revela Santo depois de urna seca, que o arruína. Tendo como lugar
tenente o negro Sabino, organiza urna comunidade, que finalmente é 
dissolvida sem luta, por urna fór~a militar. 

Ponte: Luís da Camara CAscuoo - HISTóRlAS QUE O TEMPO LEVA . .. 
(DA HISTóRIA DO RIO GRANDE DO NORTE) - Monteiro Lobato 
e Cia., Sáo Paulo, 1924. 

3 - OBISPO 

Na regiáo do Contestado, em 1897, a polícia persegue um indiví
duo que assim era chamado e que, a frente de urna estranha comuni-
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dade, a beira de um rio, comandava cerimonias religiosas; embrenha-se 
pelo sertao com sua gente e nao é alcan~ado. 

Fonte: "O Estado" (Florianópolis, Santa Catarina), 25-3-1897. 

4 - SAO MIGUEL 

Para além de Curitibanos, apareceu um indivíduo que se preten
día reencarna~ao de Sao Miguel, conseguindo convencer várias famílias 
que formaram um agrupamento a sua volta. Era pelos anos de 1908 
ou 191 O. Perseguido pela polícia, conseguiu fugir. 

Fontes: Frei Pedro S1Nz10, FREI ROGÉR/0 NEUHAUS, s. d., Editora 
Vozes Ltda., Petrópolis (Río de Janeiro), 2.ª ed., págs. 21-27; Aujor Avila 
da Luz, OS FANÁTICOS - Florianópolis, (Santa Catarina), 1952, pág. 
90, "O DIA" (Florianópolis, Santa Catarina), 21-2-1914; "FóLHA DO 
COMÉRCIO" (Florianópolis, Santa Catarina), 26-9-1912. 

5 - BENEDITO DE ALMEIDA MORAIS 

Antigo artista de circo, reuniu um grupo de fiéis em Morretes, no 
Estado do Paraná, em 1914. Em suas práticas misturava rituais cató
licos, espíritas e exercícios de ginástica. Acabou sendo preso. 

Ponte: "A TRIBUNA" (Curitiba, Paraná) , 20-2-1914. 

6 - MONGE JESUS NAZARETH 

Surgiu em 1917, no Contestado, dizendo-se enviado do Monge 
Joao Maria. A polícia, prevenida, dispersou o grupo que em torno dele 
se f ormava, mas nao o conseguiu prender. 

Fontes: Dados obtidos por M. J. Pereira de QuEIROZ em Florianópolis, 
Santa Catarina, julho de 1953. 

7 - OS FANÁTICOS DO MU1VICIPIO DE PANELAS 

Em 1936, nesta pequena localidade, do interior de Pernambuco, 
em torno do jovem Joao Cícero que se dizia reencarnar o Padre Cícero, 
formaram-se ajuntamentos para rezas, violentamente dispersos pela 
polícia. Foram presos alguns adeptos, entre os quais o próprio pai do 
Santo. Submetidos pelo psiquiatra Dr. José Lucena a estudo médico 
durante algum tempo, concluiu ele que "se a personalidade do "meneur" 
e duma reduzida "entourage" imediata merece perfeitamente a inclu
sao no ambito da psiquiatda clínica, a maioria do grupo estudado nao 
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está em tal classe. Nesse ponto as tendencias generalizadoras dos 
criadores da psicología coletiva conduziram os mesmos a afirma~óes 
algo precipitadas. Com efeito, o que encontramos, principalmente, na 
amostra do agrupamento que tivemos ensejo de observar é apenas urna 
convic~ao muito firme no caráter sobrenatural do estado de Joao Cí
cero. Essa cren~a os conduziu a obediencia cega as ordens do Santo, 
o que culminou nas cenas violentas de 27 de maio e ataque as for9as 
policiais". Se foram presa de tal cren9a, é por influencia de "fatores 
sociais de ordem diversa, cujo estudo detalhado pertence a Sociología 
e a Antropología Cultural". 

Fonte: José LucENA - Urna pequena epidemia mental em Pernambuco: 
os fanáticos do município de Panelas - NEUROBIOLOGIA, tomo III, 
n.0 1, mar!;O de 1940, Recife, Pernambuco. 

8 - O FRANCISCANO 

Também conhecido por Beato Chico, formou um povoado no mu
nicípio de Quebrangulo, Estado de Alagoas, chamado Serra Grande. 
Tendo surgido após a morte do Padre Cícero, em 1938, acreditavam 
os roceiros que era a reencarna~ao <leste. Sua principal preocupa~ao 
era o bem-estar de sua gente; fundou, inclusive, um orfanato. Assas
sinado por motivos políticos em 1954. 

Fontes: notícia de seu aparecimento em "O IMPARCIAL" (Salvador, 
Babia), de 27-1-1938 e "DIARIO DE NOTtCIAS" (Salvador, Babia), de 
27-1-1938; reportagens de Audálio DANTAS na "FóLHA DA TARDE" em 
1935; nova reportagem do mesmo jornalista a 8-10-1954, por ocasiao do 
assassinato do messias; informa!;6es orais do mesmo jornalista. 

9 - PRATINHA DA FUMA9A 

No interior do Espírito Santo, J orcelino Francisco de Paula fun
dou um arraial de que se tornou chefe religioso, económico e político. 
Antigo protestante, converteu-se ao espiritismo e respeita o catolicismo; 
as cerimonias sao um misto dos tres cultos. Proíbe o jogo, o porte de 
armas, mantém escola e hospital. É um enviado divino, fora de cujo 
amparo nao há salva~ao possível. 

Ponte: Reportagem de Luciano CARNEIRO, "O CRUZEIRO", 31-12-1949. 

10 - NóVO MOVIMENTO DE TAQVARA9V 

Em janeiro de 1954, no interior de Santa Catarina, dois caboclos, 
depois de andarem desaparecidos durante alguns dias, proclamaram que 

1 
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tinham estado no morro encantado do Taió, onde Joao Maria lhes dera 
a ordem de reunir novamente os adeptos porque estava iminente a 
verdadeira Guerra Santa de Sao Sebastiao. A polícia, avisada do ajun
tamento que se processava, dispersou-os. 

F onte: Euclides José Filipe ( Curitibanos, Santa Catarina), cartas endere
~adas a M. I. Pereira de QuEIROZ em 24-4-1954, 29-5-1955 e 14-4-1955. 

11 - NAZARE DO BRUNO 

José Bruno de Morais se instalou em Nazaré do Bruno, no interior 
do Maranhao, por volta de 1940. Um sonho levou-o a se dedicar intei
ramente a religiao e a sa.ir pelo interior em busca de um lugar em que 
se instalaria o Paraíso Terrestre, que encontrou a cinqüenta quilome
tros de Teresina, mas no Maranhao. Informa~óes datadas de 1958 
afirmam que havia ali entao tres mil moradores, dos quais setecentos 
alfabetizados e obedecendo as ordens eleitorais do messias, o que deu 
certa importancia ao lugarejo aos olhos dos políticos. Bruno exerce 
chefia económica semelhante a de Pedro Batista. Religiosamente, 
porém, é muito mais ativo e fez urna associa~ao curiosa entre o cato
licismo (oficia na igreja imitando os padres) e Umbanda (ao lado da 
igreja tem um terreiro). 

Fontes: dados fornecidos pessoalmente pelo jornalista Audálio DANTAS e 
pelo escritor Paulo DANTAS, que publicaram também duas reportagens: 
"Fl>LHA DA NOITE'', 8-7-1958 (Audálio DANTAS) e "FOLHA DA 
MANHÁ", 19-10-1959 (Paulo DANTAS). 

* 

Sendo exígua a documenta~ao sobre estes movimentos, nao foi 
possível estudá-los. 
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· O procedimento adotado e os resul
tados obtidos revelam o qulo frutffera é 
a análise de um fato social, tomando-se 
o Angulo das reciprocidades das perspec
tivas entre sua estrutura e dinlmica. 

O valor déste livro já está firmado pela 
ótima repercussáo que teve, no país e no 
estrangeiro, a primeira edi~lo restrita e 
específica para o concurso de livre-do
c@ncia na F aculdade dci Filosofía, Cien
cias e Letras da Universidade de Slo 
Paulo. A tal ponto que a obra, sob o 
título Reforme et révolution dans la so
cieté traditionelle:. Le mouvement messia
nique, terá brevemente urna versio fran
cesa publicada pela editóra Flammarion. 
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