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SôBRE AS CAUSAS DE MOVIMENTOS MESSIÂNICOS EM
POPULA·Ç õES TRIBAIS
Brigitte Ertle-W ahlen
(Universidade de Bonn, Alemanha)

Os movimentos religiosos conhecidos, segundo as suas características
predominantes, ora sob o nome de messianismo, ora sob o de quiliasmo,
milenarismo, movimentos proféticos ou, em sentido mais geral, de e~pera
de sa'.vação, e que têm surg;do em tôdas as partes do mundo, nas mais diversas culturas e em diferentes épocas, ocupam os etnólogos desde os fins
do século passado e se tomaram objeto de intenso interêsse científico na
atualidade, em especial nos últimos vinte anos .
As condições responsáveis por êsses movimentos estão intiman1ente
ligadas com sua função . Para identificá-las é necessário arrolar as situações
sociais concretas que se poderiam apontar como geradoras dessas manifestações . É o que nos propomos fazer aqui com referência a alguns dos casos
ocorridos no cont1nente americano.
Antigos cronistas da área sul-americana (p. ex., Nóbrega, Techo,
d'Abbeville ) nos deixaram informes um tanto sumários sôbre fenômcnos
messiânicos em popu~ ações tupí-guaraní. Com tôda a evidência ressalta
dêsses relatos que as migrações nêles mencionadas - tais como, antes de
1500, a ocupação da costa atlântica pelos Tupí-Guaraní e, já no século
XVI, as marchas subseqüentes dos Tupinambá, entre elas a de Viraçu através do continente - eram de natureza essencialmente religiosa, nascidas de
idéias aborígines, a princípio sem a interferência de ensinamentos cristãos .
Infelizmente, porém, as fontes antigas não são bastante explícitas no tocante à maneira pela qual essas manifestações se vinculavam estrutura mente
com o sistema religioso. Certo é que havia sacerdotes tribais que, tendo· se
por emissários dos deuses ou peJa reencarnação de antepassados, mobilizavam os índios para a procura da "Terra sem Males".
Sôbre os motivos externos daqueles primeiros movimentos naturalmente nada se pode dizer de concreto . E ainda que admitíssemos, por exemplo,
com Métraux que os Tupí tinham notícia do império inca, em cujo soberano teriam enxergado a reencarnação do herói cultural Kandire, não ultrapassaríamos um quadro de referência religioso intratribal . Para dizer algo
de menos vago sôbre as migrações daqueles primeiros séculos, cumpre con1
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siderar ao mesmo tempo as características culturais uniformes dos grupos
guaraní estudados em época posterior e os movimentos messiânicos mais
recentes, desencadeados no seio dêsses grupos após o contacto com os
brancos e a doutrina cristã . Confirmam essas pesquisas que a vida quotidiana, individual como coletiva, é determinada antes de mais nada pela
religião e pela mitologia. Entre outras coisas, são de extraordinária importância para cada indivíduo os cantos mágico-religiosos; recebe-os pessoalmente como dádiva celeste e determinam-lhe a posição social no interior
do grupo, pois que esta decorre quase exclusivamente do número de cantos
que o indivíduo possua. No degrau mais alto da escala social está o sacerdote; graças ao seu prestígio, baseado de modo geral na imagem do mundo
essencialmente mística, na expectativa da destruição da Terra e no anseio
de salvação no Paraíso, e em especial nas inspirações divinas, que recebe
constantemente, é sempre capaz de incitar os membros do grupo a um movimento de natureza messiânica. Por um lado, as suas revelações lhe trazem prestígio; por outro, determinam a vida da coletividade, e a tarefa
primordial do sacerdote é conhecer a iminência do fim do mundo, conduzindo os companheiros ,antes que seja tarde, à Terra Prometida. O cargo
do sacerdote se funda na mitologia, cujas idéias centrais são, primeiro, a
precariedade do mundo, condenado à destruição no dia em que lhe fôr
subtraída a cruz de madeira que lhe serve de suporte, e, em segundo lugar,
a dança mágico-religiosa, recurso usado pelo próprio herói civilizador
:Sanderykey e, portanto, válido também para os Guaraní, para alcançar o
reino de :Sanderuvusú. Se bem que o impulso primário do messianismo guaraní provenha, destarte, do seio da própria cultural tribal, é certo também
que um elemento externo, a atividade dos missi•onários, principalmente
jesuítas, contribuiu para a persistência daquela expectativa pessimista ou,
no dizer de Métraux, para a "explosão dêsse misticismo indígena" . Provàvelmente, a inclusão de novos elementos na já existente concepção messiânica do mundo e na cultura tribal essencialment& orientada para o Além, ·
reforçaram o acento místico, fazendo com que o fim do mundo, previsto
de modo talvez vago pela cataclisn1ologia tradicional se tornasse um fato
a ser esperado para o futuro imediato. A contínua disposição de ouvir o
"trovão da catástrofe" encontra alimento e confirmação em qualquer fenômeno inopinado que interfira no curso rítmico dos acontecimentos, quer
seja o rugir de uma trovoada real, quer o fato de invasores brancos se instalarem progressivamente no território dos índios, e assim por diante .
Assim, como diz E. Schaden, o próprio mito se tornou uma fôrça socialmente ativa e, ainda segundo o mesmo autor, as idéias ligadas ao mito podem assumir aspecto tal que por fim geram uma crise autêntica no interior
da própria comunidade.
E um pouco mais complexa a situação que deu origem, entre índios
brasileiros, aos chamados movimentos de "Santidades" . Os seus portado"
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res eram indígenas em verdadeira crise de desintegração ou de aculturação
forçada; de proveniência heterogênea, viviam em missões ou então, como
escravos, nas plantações dos colonos; em um e outro caso, se obliteravam
as diferenças tribais e a tradição cultural nativa, na medida em que subsistia, se mesclava com elementos europeus.
Nestes casos, os motivos principais para o messianismo residem em
reivindicações sócio-políticas e de modo mais notório no desejo de sacudir
o jugo dos brancos ou de aniquilá-los. O sonho é o da inversão do mundo, ou seja, da escala social, de um mundo nôvo no qual sejam satisfeitas
as necessidades inerentes à imagem dos dominadores. O sincretismo se exprime na figura dos líderes: são, por um lado, emissários divinos ou os
próprios messias que se comportam de acôrdo com os padrões da tribo,
executando as antigas danças e fazendo uso ritual do tabaco, ao passo que,
por outro, encarnam a divindade cri~tã, chamando-se "novos Cristos" e
recorrendo a petrechos cerimoniais da Igreja Católica.
Em sua análise dêsses movimentos, Pereira de Queiroz destaca as
seguintes causas predominantes: Em primeiro lugar,. existe em todos ê'es,
ao lado de elementos cristãos, uma tradição mítica nativa de fundo messiânico. E como essas manifestações têm por áreas principais territórios habitados por Aruák e por Guaraní - ou seja, o Noroeste do Brasil e região
fronteiriça brasileiro-paraguaia - , a autora acredita, com Koch-Grünberg,
que, para descobrir a razão profunda e a verdadeira ba~e dos movimentos,
é preciso admitir que sua fonte são os mitos tribais relativos ao fim do
mundo, ao Paraíso e ao retôrno do herói de cultura, acresc1dos de idéias
cristãs mais ou menos análogas . Com isto se explicaria também o fato de
não haverem aderido tribos vizinhas que, embora envolvidas em processos
similares de destribalização e aculturação, não tinham em sua mtio~og;a
elementos propícios a uma doutrina messiânica. Em segundo lugar, o grande predomínio do fator social sôbre o religios<?. Os movimentos têm a dupla
função de livrar os nativos da subn1issão aos braneos~e obstar à decadência interna. "As reações, quer visem ao restabelecimento .de~ co.stumes tribais, quer à forn1ação de novos grupos, têm um cunho nacional -:-- - - -----No Brasil pelo menos, os movimentos messiânicos não devem ser considerados apena~ como rebeliões contra o domínio dos brancos, mas em primeiro lugar como tentativas de manter as diferenças entre aborígines e
brancos" (i. é, "a reação se dirige neste caso contra a dissolução estrutural que ameaça destruir definitivamente o grupo como grupo") . (Pereira
de Queiroz, 1963-64, p~. 43) .
São bem semelhantes os critérios aplicáveis na classificação do mo·vimento dos Ramkokamekra-Cane!as, do Maranhão, que, por sua vez, decorre de exigências sócio-políticas baseadas na mitologia e com vistas a
uma radical inversão da ordem tradicional .

..
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O movimento se dirige contra os brancos, aos quais se imputa desrespeito aos direitos dos indígenas. Por isto voltará Aukhé, o grande herói
cultural dêstes, para entregar-Jhes os bens dos civilizados. O movimento
é uma tentativa consciente de abandonar a cultura e a estrutura tribats e
de conferir ao grupo, que tomará as características dos civilizados, uma nova identidade .
Sem excluir a interferência de crenças mal assin1iladas de um catolicismo rural, que poderia ter subn1inado a autoridade dos antepassados,
nem os efeitos de negligência na ação do Serviço de Proteção aos lndi!os,
deve-se admitir que o messianismo dêsses indígenas teve por causa essencial um conflito de padrões de valôres. Como informa Crocker, nada impedia que os índ ~ os continuassem a pautar a sua vida pelos valôres tradicionais de sua cultura, mas é que êstes já não -eram tão compulsivos como dantes . Daí resultou uma reorientação de va~ôres que levou os índios a desprezarem - tal como o fazem os civilizados - a antiga cultura da tribo.
A inversão chegou ao ponto de se transformarem relações sexuais em castigo e de se exigir, sob pena de severas sanções, a quebra dos tabus sexuais.
Assim, para superar a frustração, os Canelas procuraram com o movimento "destruir atrás de si as pontes culturais do passado'~ (Crocker, 1967,
pág. 80).
A título de comparação, interca!amos aqui uma visão sumária de fenômenos messiânicos ocorridos e1n populações rurais do Nordeste e do
Sul do Brasil. São os movimentos caboclos do sebastianismo, de Canudos,
de Juazeiro e do Contestado, e a revo~ta dos Mucker entre colonos alemães
do Rio Grande do Sul. Devido a características essenciais comuns, êstes
casos podem ser descritos conjuntamente.
Os portadores, principalmente os dos surtos caboclos, eram grupos em
situação sócio-econômica precária, bastante isoladq.s no interior, longe das.
áreas mais desenvolvidas ~sem a necessária assistência e proteção por parte
das autoridades~esdê'os tempos coloniais, constituiu-se naqueles sertões
um tiJ2o_tle;.etrltura bem específico, nunca perturbado por influxos de outras
- c-ulturas . Causas sociais internas parecent ter sido, em épocas de maior
penúria, os fatôres dos levantes religiosos. É que o quadro social se caracteriza em essência por um conjunto de lavradores pobres, dependentes
de aJgum poderoso latifundiário~ manda-chuva em tôdas as coisas de interêsse público, tanto em assuntos legislativos como em executivos. Vez por
outra, pequenos bandos dêsses pobres lavradores reagiam com a revolta
armada, de âmbito local, quando muito com o resultado de substituir um
coronel tirânico por outro e, não raro, com escaramuças entre os próprios
·rebeldes.
As concepções esp~rituais graças às quais êsses levantes de natureza
social tomaram às vêzes o caráter de surtos messiânicos são crenças religio-
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sas, no caso católicas, que assumiram papel peculiar no contexto dessa cultura. Pereira de Queiroz fala de um "catolicismo bastardo", de uma religião que se tomou uma panacéia para essa gente, que prescindia de tôda
assistência médica e sacerdotal, como de qualquer tipo de ajuda social, de
uma religião que, permeada de reminiscências medievais e portuguêsas, e
também de fórmu~as e cerimônias mágico-místicas, constituía solo fértil para idéias messiânicas . Em tôrno de personalidades carismáticas de "beatos"
ou de penitentes leigos que, percorrendo o sertão no papel de conselheiros
e de curadores, criando fama de tau1naturgos, de mensageiros divinos ou
até reencarnações do próprio Cristo, e profetizando o advento de uma era
de felicidade isenta das provações terrenas, sem pregarem uma reforma
religiosa, mas expressamente um reino de justiça social,. cristalizava-se a
latente busca de salvação. Surgia, destarte, uma nova lenda messiânica,
dando impulso à ação religiosa. Pode-se, pois, dizer "que a religião, comumente usada no interior como recurso terapêutico, se transformava a
certa altura em instrumento de renovação social" (Pereira de Queiroz, 1956,
pág . 143).
Nos Estados Unidos, o movimento da Ghost-Dance Religion se alastrou, através de ondas sucessivas, por uma grande parte das tribos norte-americanas . Nutriram-na condições implícitas de modo genérico na situação colonial, que para os índios se traduzia em distúrbios políticos, em
guerras intertribais, na ameaça às possibilidades de existência pela sua expulsão dos antigos territórios e pelo extermínio das manadas de búfalos, na
concentração em reservas, na tutela por parte da administração dos brancos
e das nlissões cristãs, em penúria cultural e desintegração e outras coisas
.
mais.
Em suas conseqüências, êsses fatôres externos eram bastante similares na situação das tribos norte-americanas . Seria difícil, porém, formular
um denominador comum para os fatôres internos. Poderíamos, sem dúvida, mencionar, por exemplo, uns tantos elementos análogos da "mitologia norte-an1ericana" que, em oonjunto, nos permitiriam um enquadramento relativamente fácil da Ghost-Dance Religion. Deixaríamos, porém, de
lado tôda a variedade de fatôres internos, decorrentes, por exemplo, do
simples fato de essa religião ter sido praticada por grupos de culturas muito
díspares: tribos de caçadores, de coletores, de lavradores, de pastôres para mencionar apenas as diferenças econômicas . Com outras palavras: se,
por um lado, são grandes as semelhanças da situação externa das tribos
que aderiram à Ghost-Dance, permitindo uma caracterização válida, no
fundo, para tôdas elas, encontramo-nos impossibilitados, por outro, de traçar um correspondente quadro geral para os fatôres internos, que evidentemente não se podem omitir numa tentativa de explicação. Ainda mais porque se trataria de compreender também a razão pela qual determinadas
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tribos deixaram de participar do n1ovimento, embora dêle tivessem notícia
e embora a situação externa, tal como a esboçamos, era para êles mais ou
menos a mesma.
Limitemo-nos, por isso, com referência à conjunção das duas ordens
de fatôres, ao exemplo dos Pawnee, tribo das pradarias. A ação dos brancos foi desastrosa para êsses índios por causa da destruição das hordas
de búfalos . A luta pelas últimas áreas de refúgio dêsses animais foi sobremodo sangrenta, e muito mais feroz do que as guerras outrora travadas com
tribos inimigas, que, aliás, haviam causado enormes perdas aos Pawnee.
E, se bem que a agricultura nunca tivesse constituído sua base alimentar,
a simultânea destruição das plantações durante as incursões dos Sioux e a
ocupação das terras mais férteis por colonos brancos levaram a tribo ao
perigo de sucumbir pela fome .
Vários convênios com o Govêrno norte-americano, os qualS, embora
reduzissem muito a extensão do território tribal dos Pawnee, lhes garantiam segurança e proteção contra incursões, bem como a supervisão de
um comissário para assuntos internos, não foram devidamente respeitados
pelo Govêrno, o que parece ter dado origem a desilusões, a uma ·profunda
suspeição e a uma sensação muito grande de insegurança.
Nessa situação, em que os Pawnee se viam ameaçados de uma catástrofe, tomaram a iniciativa, interessante e muito realista, de uma busca do
"parafso indígena" : a tribo inic1ou um movimento bem concreto, vendendo
o seu território no Nebraska e aceitando o convite dos índios Wichita, seus
amigos, de com êles se estabelecer em Oklahoma, onde as condições materiais de vida se dizia aproximarem-se da imagem paradisíaca de caça e
terras em superabundância.
Ao que tudo indica, processava-se de fato muito satisfatoriamente
a adaptação àquêle ambiente, que era uma reserva nova. Havia realmente
terra bastante para a tribo, em parte aproveitada para a lavoura, em parte
como . pastagens para rebanhos recém-introduzidos na área. As caçadas
de búfalos deixaram de ter êxito também no território nôvo, razão pela qual
cedo foram abandonadas. Pouco a pouco, os Pawnee foram adotando padrões propostos por fazendeiros oficialmente incun1bidos de uma ação educativa: as famílias passaram a cultivar terrenos de propriedade individual
em lugar de o fazer coletivamente, como outrora, a comunidade da aldeia.
Graças às inovações técnicas já não havia por que temer escassez alimentar,
e a tribo parecia haver retomado o seu equilíbrio e estar em vias de consolidar-se em seu nôvo habitat. Mas nesse momento de ascensão econômica
os Pawnee aderiram com entusiasmo ao movimento da Ghost-Dance.
A razão primária foi por certo a desintegração sociorreligiosa da tribo, ainda que a reorientação social, concomitante com a transformação
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econômica, tenha sido provàvelmente condição importante para a melhora
da vida material . Para a população, distribuída em sítios isolados, as antigas comunidades de aldeia haviam perdido a sua função. O chefe masculino da família nuclear, que, segundo a tradição, devia destacar-se por
"atos heróioos" em ex-pedições de guerra e de caça, se transformara em
fazendeiro individual e com isso afastara a mulher de sua antiga área central de trabalho. Ao mesmo tempo se rompera a unidade da família-grande,
que outrora habitava conjuntamente uma casa subterrânea. Também a posição dos chefes de aldeia havia sido pràticamente anulada, pois já não se
faziam expedições de caça e de guerra, e as funções relativas ao exercício
do direito cabiam agora aos agentes do govêrno. Os ritos religiosos, antigamente concentrados na caça e na guerra, se haviam tornad0 supérfluos .
E as cerimônias ligadas~ aos feixes sagrados, objetos centrais do culto, que
antes haviam estabelecido a comunicação entre os homens e os podêres
sobrenaturais para dêstes se obter alimento e fertilidade, estavam em vias
de extinção pela morte de muhos sacerdotes e da grande redução demográfica da tribo. O saber sagrado de que eram portadores se baseava na posse
pessoal de conhecimentos rituais e na transmissão dêstes através duma rigorosa tradição . Somente com as visões, vindas no contexto da Ghost-Dance,
foi que obtiveram substituição adequada para a forma tradic!onal de transmissão: por elas os espíritos de sacerdotes falecidos podiam voltar a comunicar os necessários conhecimentos e, com isso, sancionar novamente os
antigos cultos. Ao mesmo tempo a ressurreição das antigas sociedades secretas, que por "sua vez haviam estado em ligação com a caça e com a guerra, parece agora eliminar o isolamento de famílias, dispersas por fazendas
muito distantes umas das outras. Além disso, essas sociedades recuperavam plenamente a sua razão de ser, pois esperava-se a idade do Paraíso,
em que não só tornariam a vigorar as antigas condições de vida, xpas em
que - consoante a tradicional imagem do Além - se restabeleceriam os
abençoados territórios de caça com seus inesgotáveis rebanhos de búfalos.
Poderia dizer-se, por isso, que em têrmos gerais o movimento da
Ghost-Dance era a um tempo a expressão do desejo e a possibilidade de a
tribo reidentificar-se consigo própria. Pois o que constituía os valôres dominantes da cultura Pawnee era manifestamente, por assim dizer, o complexo do bufalo, no qual em última análise se apóiam as instituições mais
imix>rtantes dessa cultura,
·
Os fatos acima expostos permitem-nos formular os seguintes pontos:
1Q Em todos os exemplos encontramos a crença em um ou vários
heróis de cultura ou num messias e, apesar de êstes não serem necessàriamente, segundo a tradição, concebidos como personagens. que deveriam retornar como salvadores, é lícito afirmar que a ação messiânica se pren-
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de a uma religião ou então a um mito cujo caráter messiânico mais ou me.nos latente se acentuár no e através do movimento. O mesmo vale para
a representaçê' o do Paraíso .
Sem exceção, há também a presença do elemento que se nos afigura a mais importante condição geral para o surto de um movimento messiânioo: o sofrimento coletivo de um grupo social numa determinada situação. As circunstâncias, entretanto, de que resulta essa situação, se distinguem por notáveis . diferenças:
Entre os Guaraní, decorre de pessimismo profundamente arraigado e
de um constante anelo do Paraí~o, ambos responsáveis por uma permanente tensão cultural que tende sempre para a manifestação religi•osa . Mencionemos a êste respeito a expressão "n1essianismo endógeno", empregada
por Lanternari, mas que parece aplicável apenas em sentido restrito.
A situação da população rural brasileira é de outro tipo: embora também ela resulte exclusivamente de fatôres internos, as sua.s causas s~o de
natureza puramente sócio-política.
Uma última categoria é, finaln1ente, a dos casos em que uma situação
sócio-cultural insustentável se liga a causas externas. Trata-se de "choques
culturais", de fenôrr1enos de desintegração e de estados de penúria cultural
re~ultantes da dominação política de um grupo cultural sôbre outro, ao qual
impõe ou procura impor as suas normas e que, sujeito a exploração e vítima de injustiça, sente novas necessidades, tendentes a compensar, na esfera
emocional, o sentimento de frustração. Tal situação intercultural encontramo-la, por exemp!o, entre os Pawnee, entre os Canelas e entre grupos do
Noroeste da Amazônia.
29

39 Assinale-se, ainda, que em todos os c~sos existe o personagem
do chefe messiânico. Mas não é fácil determinar a medida em que, nos
vários surtos, o seu caráter carismático foi realmente decisivo. No exeil,lplo das santidades e no do messianismo calJíoclo, sem dúvida a figura ind lvidual do profeta e a sua doutrina" também individual levam espontâneamente à manifestação do fenômeno. E, fato significativo, o profeta, surgindo como que de repente, é aí sempre ·o próprio messias . Na cultura guaraní, por outro lado, o pap~l do profeta está de certo modo prefigurado, como possibi~idade institucional, no ofício do sacerdote. Entre os Pawnee, a
função do profeta pode ser reduzida à do professor, que transm!te as revelações de outros e que age como iniciador e principal dirigente das cerition1as.
A
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49 Como último ponto convém lembrar a idéia de Pereira de Queiroz,
egundo a qual os movimentos messiânicos têm caráter de recurso derradeiro
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e extremo, para o qual se apela quando se revelam ineficazes os meios previstos ·pela própria cultura. Ao que parece, o exemplo dos Pawnee, entre
os quais um movimento territorial precedeu o religioso, é o que melhor o
ilustra. Mas também os Guaraní se põem a procurar a "Terra sem Males"
somente quando não conseguem superar pelos cantos mágicos e pelas danças religiosas a sua ansiedade. E no caso do sebastianismo a situação penosa do povo e a precariedade dos recursos culturais se evidenciam pelo
fato de uma lenda de origem estranha e sem relação direta com o mundo
mental e religioso dos cabloclos haver sido aceita sem a menor relutância
para transformar-se, por assim dizer, num recurso extremo.
Tentemos agora uma explicação geral dos fenômenos.
No exan1e dos relatos deixados por etnógrafos, missionários e outros
autores, os cientistas se defrontaram primàriamente com a tarefa de estabelecer uma tipologia dos fenômenos. Nesse esfôrço distinguem-se duas
tendências. Uma delas visa a um catálogo fenomenológico através do qual
se procura identificar na multiplicidade de casos observados no tempo e
no espaço os fatôres recorrentes, uniformes e constantes daqueles movimentos religiosos. A outra procura chegar a uma sinopse e ordenação
das diferenças essenciais com vistas a um enquadran1ento em categorias de
classificação. No emprêgo de ambos os métodos domina, pois, o interêsse
pelos motivos e objetivos, pelas tendências e pelo desenvolvimento do processo, e não se busca uma explicação do messianismo enquanto fenômeno
cultural. Não servem, pois, para se chegar à compreensão das razões que
o fazem surgir em dado momento nesta ou naquela cultura.
Na medida em que os antigos estudos não descartavam inteiramente
êsse problema causal, nêles os elementos característicos visíveis, tais como
manifestações de transe, visões, ritos extáticos, etc., eram singelamente remetidos para o domínio da Psicologia. Reduziam-se, assim, os movimentos
a fenômenos "patológicos", a uma saída irracional de uma situação de crise,
solução que se explicaria por traços característicos da mentalidade dos povos primitivos. É o que faz, por exemplo, Allier.
Em época mais recente, pesquisas histórico-comparativas,. estudos de
psicologia social e religiosa, investigações sociológicas e, no campo da Antropologia, a aplicação de um método não uniforme, mas variável de acôrdo
com os aspectos a serem considerados, levaram a uma compreensão mais
satisfatória do problema. Vejamos, de forma resumida, algumas das principais teorias, na medida em que fornecem pontos de vista interessantes .
M1rcea Eliade, sem negar a interferência .de motivos políticos, sociais
e econômicos, que podem desencadear movimentos messiânicos por assim
dizer como fatôres secundários, insiste no fato de se tratar, antes de mais
nada, de fenômenos de ordem religiosa. Afirma que o impulso decisivo
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provém do anseio humano de imortalidade e felicidade e que a idéia do
fim do mundo e do tempo, presente em todo messianismo, corresponde ao
desejo arquetípico de pôr um têrmo à história profana e voltar ao tempo
sagrado do princípio ("illud tempus"). Acredita basear-se essa imagem na
estrutura dos mitos: o primitivo sentido do tempo é cíclico, ou seja, o tempo profano repete-se em determinado raio - p. ex. , o de um ano - , sempre de acôrdo com un1 só modêlo, sem propriamente decorrer, e nas festas
religiosas, que simbolizam a recorrência de etapas bem definidas, fundem-se
o tempo profano e o cósmico-mítico; nelas se repete e se recria de fato no
tempo profano o que há de significativo para uma cultura. Para o autor,
o desejo do irreversível "tempo sagrado" dos heróis e do primitivo estado
de bem-aventurança é, nos movimentos religiosos, colocado em têrmos
absolutos: "Mas como as visões míticas do 'comêço' e do 'fitn' são homólogas, já que a escato!ogia torna a ligar-se, pelo menos sob certos aspectos,
com a cosmogonia, o eschaton (de um movimento) reatualiza o mítico
illud tempus do Paraíso, da abundância primordial" . - De forma semelhante, M'tihlmann fala de "anáclise mítica" como expressão da "onda histórica de super-excitação da capacidade humana de sofrer". - Essa perspectiva psicorreligiosa não deveria ser perdida de vista também nas interpretações sócio-econômicas e sócio-políticas que veremos a seguir.
Maria Isaura Pereira de Queiroz formula, sôbre a base de suas análises, a tese de que uma das condições para a emergência de surtos messiânicos é a existência de uma estrutura social centralista nas respectivas culturas . Pois, em sua opinião, uma de suas funções principais é reconstituir
em tôrno de uma nova centralização, orientada segundo a estrutura central
tradicional, um todo que se desorganizou .
Essa tese coaduna-se perfeitamente com os exemplos de que acima
tratamos, mas a sua validade geral é duvidosa. Pbr um lado, encontramos,
por exemplo, na Nova-Guiné numerosos movimentos da carga surgidos em
sociedades igualitárias; por outro, talvez se deva dizer que em todo grupo
cultural, ainda que nêle não se encontrem posições sociopolíticas proeminentes, sempre existem pessoas tais como sacerdotes, curadores e outros,
que, sendo alvo de atenção especial, se tornam fàcilmente o centro de um
grupo social e de seu movimento.
Visto que os surtos n1essiânicos se deram, quase todos, em povos coloniais, as teorias se referem em geral à problemática da aculturação. Sabemos, é verdade, que houve movimentos anteriores à situação colonial fato comprovado para os Guaraní, como para a Nova-Guiné e a Nova
Zelândia - , mas, por nada sabermos das condições particulares em que
se originaram, é difícil dizer em que medida valem para êles as teorias que
destacam os fenômenos de aculturação.
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Como fator predon1inante da situação acu1turativa e de suas conseqüências socioculturais cita-se o estado de sujeição e dominação, a de um
"povo pária", para usar o têrmo de Max Weber, ou de uma "contra-cultura" que segundo Yinger se caracteriza pelo fato de um grupo estar em
conflito com os valôres da ·sociedade total, de todos ou alguns valôres ou
necessidades do grupo subordinado já não se poderem realizar ou satisfazer,
de existir, em suma, um estado de "deprivation" ou penúria cultural.
Dado não ser possível a satisfação dessas necessidades - quer sejam
tradicionais, quer criadas através do próprio processo aculturativo - , e dado serem elas tidas como perfeitamente legítimas, o movimento religioso
afigura-se como recurso supremo e de absoluta eficácia, isto porque o grupo - no dizer de J arvie - já não sabe como poderia melhorar gradual e
paulatinamente a sua situação: "Uma transição entre êstes dois (mundos,
i. é, o atual e o das representações) não se pode conceber senão em
têrmos apocalípticos. Então estão maduros para uma profecia messiânica" .
Mas também as teorias surgidas sôbre a base dessa hipótese divergem
entre si . Criou-se, por exemplo, o têrmo "myth-dream" para dizer que, por
um lado, a expectativa messiânica, tal como os mitos, exprime uma verdade
inteiramente objetiva, partilhada por todos os membros do grupo, mas que,
por outro, se trata ao mesmo tempo de um sonho, de uma "esperança de
um futuro quase irreal" (Burridge, J arvie) . Constituiria, pois, uma fuga da
nova realidade, fuga resultante da frustração pela incapacidade de dominar
logo as rápidas mudanças inerentes ao processo aculturativo.
Mas há támbém os que explicam o messianismo como um grau positivo
da aculturação. Roger Bastide, por exe1nplo, acentua que êle se manifesta
exatamente por uma atitude crítica - sócio-econômica e política - frente
às novas condições de vida e em virtude de um impulso de "decolonização"
vindo do interior, isto é, do seio do grupo dominado. Já não se fala, pois,
de fuga, mas em certo sentido de indícios de incipiente maioridade.
É semelhante, embora com referência a quadros culturais específicos,
a linha de interpretação seguida por Balandier - que se refere à África
central - e Guiart - que parte dos casos da Melanésia - , quando encaram
os movimentos messiânicos de povos coloniais como "pré-nacionalismo" .
Balandier procura ilustrar essa tese com os exemplos dos Bakongo e dos
Fang do Gabon: os Bakongo vivem na recordação do reino por êles criado
e cujo centro se constitui pela interação de grupos de parentesco, antepassados e a terra. Para êles a terra é "sob diversos aspectos um equivalente
dos antepassados, sendo que a posse de terra atesta ao mesmo tempo a
qualidade de um homem nascido 'no clã'", e isto significa a dignidade de
um homem livre. A colonização deu aos Bakongo o sentimento da desapropriação, ao mesmo tempo, pois, de "uma frustração da dignidade", segundo as palavras de Balandier, e o seu messianismo, que busca a liberta-
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ção do território, tende por issQ, em essência, para uma reidentificação do
grupo consigo próprio, já que somente -a terra lhe confere confirmação
existencial. - Por seu turno, os Fang, desde sempre um povo de conquistadores, que se movimentava por seus territórios, não tinham oom estes
ligações míticas ou espirituais profundas . Por isso mesmo não criaram ne~
nhum messianismo ou, para dizê-lo com a expressão de Balandier, nenhum
"pré-nacionalismo"; é que não havia realmente uma "terra fang", ameaçada
ou destruída pela colonização .
Justifica-se, por certo, também a opinião de Guiart de que o Cristianismo age como fator causal no desencadeamento. Segundo os seus relatos,
muitos surtos religiosos da Melanésia se inflamaram por um lado pelos elementos messiânicos da própr!a doutrina cristã e por outro pela crença dos
nativos de que a conversão religiosa os igualará também aos brancos no domínio dos bens materiais. A frustração dessa expectativa - baseada numa
visão que se poderia quase chamar de "funcionalista" ou "estruturalista"
- gerou grande parte dos cultos da carga. Longe de nê!es haver uma rejeição da doutrina cristã, esta é, ao contrário, concebida sém as distorções
oriundas do egoísmo dos brancos .
Mencionemos, por fim, a posição metodológica de J arvies. Partindo
do princípio de que tôda ação humana deve ser explicada com referência
a objetivos, decisões, necessidades etc., afirma que se hão de compreender
as mudanças no comportamento de um grupo através da análise de alterações ou na situação social ou nos objetivos de um grupo. Exige que em
primeiro lugar se verifique se os movimentos religiosos são conseqüência
natural de mudanças em outra esfera da cultura, se, ao contrário, constituem empreendimentos intencionais ou se, finalmente,. decorrem de novas
idéias já incorporadas à "opinião pública". E chega à conclusão de que
"a situação externa e a intenção do profeta bastaril para explicar os cultos
messiânicos". Em outras palavras: cumpre analisar a conjunção da fé e
da necessidade, que desencadeia a ação.
Apesar das numerosas divergências, pode dizer-se que as diferentes
teorias coincidem, em linhas gerais, nos seguintes pontos: admite-se que a
emergência de movin1entos proféticos se deve a muitos fatôres, cuja identificação requer minuciosa análise; que é indispensável examinar todos os
domínios da cultura, a organização social e económica, a mitologia e a
religião, categorias de valôres, etc., como também a situação histórica especial; e que, por conseguinte, se hão de considerar e determinar tanto· fatôres
internos como externos . E, de modo geral, predomina a opinião de que o
acento principal deve recair sôbre os primeiros, sem os quais os segundos
não se tornariam efetivos; é necessária a presença de elementos messiânicos
no próprio sistema cultural, que possam ser acentuados e ativados.

I
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Deve-se reconhecer que a análise com vistas ao estabelecimento de
tipos ideais esbarra ainda com o número reduzido de estudos de casos concretos, indispensáveis para a verificação das várias teorias e hipóteses, de
modo que ainda não se pode dar uma resposta geral satisfatória ao "porquê" do messianismo e menos ainda saber se em tal ou qual cultura se manifestou o fenômeno, por que não en1 aquela outra? Diante desta pergunta,
aliás, se afigura muito superficial a explicação segundo a qual os surtos
messiânicos seriam expressão típica duma crise aculturativa, pois, além de
nem todos os movimentos remontarem a contacto cultural direto, é notório
o grande número de grupos sujeitos a processo de aculturação sem que
nêles se observen1 casos de messianismo .
Com referência a ês.te aspecto, convén1 lembrar o exemplo dos Navaho
do Sudoeste dos Estados-4Unidos, que, tendo conhecimento da Ghost-Dance
retigion e de suas pro1nessas de um Paraíso indígena, a rejeitaram decididamente. Se admitíssemos como constante ou como tertium comparationis a
crise aculturativa, o exame objetivo da situação pós-colonial dos Navaho
nos levaria provàvelmente desde logo a supor nêles uma extraordinária receptividade para a idéia dum movjmento religio~o de salvação. É que a
redução de seu território tribal e a reação do govêrno norte-americano às
suas expedições de saque, do que resultou o confinamento da tribo e a
destruiç_ã o de seus rebanhos de gado, se traduziu numa situação de ruína
econômica e de sujeição total a um poder estranho e hostil. Aliás, deparam-se na literatura diferentes opiniões sôbre os motivos da rejeição da Ghost-Dance. Há quem a explique pela atitude geral de ceticismo dos Navaho
(Mooney, WalliS e outros); há quem afirme haverem os Navabo podido
mais tarde retomar com êxito as suas tradicionais atividades econômicas,
não se tendo, pois, instalado autêntica situação de "deprivation" (Barber);
e há) enfim, os que, como Kluckhohn e Hill, vêem a causa real no mêdo
dos Navaho diante ·da nlorte, concebida como o fim de tôdas as coisas
boas, e dos próprios mortos, vistos como os portadores de desgraça e destruição. Pois a doutrina da Ghost-Dance anuncia a iminente reunião com
os mortos, idéia que não encontra ponto de apoio nas representações míticas dêsses índios .
Se quiséssemos fixar-nos em unia das exp1icações sugeridas, esta ú~tima
talvez fôsse a mais aceitável. No entanto, para Lantenari a chave da compreensão estaria na falta de uma personalidade que tivesse tomado a iniciativa de organizar e dirigir o movimento entre os Navaho. Destaca, pois,
um fator único, incorrendo assim num tipo de explicação por êle próprio
qualificado . como êrro grosseiro.
Restaria saber se as quatro tentativas, encaradas isoladamente não
seriam tôdas falhas e se, em conjunto e completando-se uma à outra, não
seriam válidas para o caso dos Navaho ..
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Resumamos, a título de conclusão, algumas das idéias acima expostas.
Os movimentos messiânicos são manifestações de comunidades que,
imersas em profunda situação de crise, procuram resolvê-la através de um
recurso extremo. Por ora, tôda e qualquer diferenciação dessa afirmativa
muito geral só é possível sôbre a base de um caso particular concreto, minuciosamente analisado. E nisso cumpre ter em vista o exame e a compreensão do jôgo, quer dinâmico, quer dialético dos seguintes elementos:
1<?) de fatôres internos e externos; de elementos ou crenças latentes e
de elementos de apoio ou de movimnto; isto é, de expectativa e de ação;
2<?) de indivíduo e sociedade, por um lado, e de profetas e seguidores,
por outro;
3<?) de uma determinada situação histórica e de uma determinada
constituição sociocultural, ou seja, de pressão interna e de estabilidade da
cultura.
A fim de se abrir o caminho em direção a êsse objejtivo, parece-me
essencial - para empregar dois têrmos de E. Schaden - o conhecimento
prévio do "núcleo vital" de uma cultura, como também de sua "vulnerabilidade" específica.
BIBLIOGRAFIA

Balandier, Georges: Sociologie actuelle de l'Afrique Noire. Paris, 1963.
Balandier, Georges: Breves remarques sur les "messianilmes" de l'Afrique Congolaise.
Arehives de Sociologie des Religions, n9 5, 1958 .
Bastide, Roger: Le messianisme raté. Arch. de Soe. des Rei., n9 5, 1958 .
Bastide, R oger: M essianisme et développement éeonomique et social. Cahiers Internat.
de Sociologie, vol. XXXI, 1961 .
B eattie, John : Ritual and Social Change. Man, vol. I, n9 1, 1966 .
Cohn, Normann: R eflexions sur le millénarisme . Arch. de Soe. des Rel., n9 5, 1958.
Crocker, William H.: The Canela M essianie Movement: an Introduction. Atas do Simpósio da Biota Amazôniea, vol. II. Rio de J aneiro, 196 7.
Current Anthropology: C. A. Book Review: Lanternari, The Religion of the Oppressed
Peoples, Oct. 1965.
Eliade, Mircea: Der Mythos der ewigen Wiederkehr.
Eliade, Mircea: Aspects du mythe. Paris,

19~ ~.

J

Sôbre as causas de movimentos messiânicos

15

Guariglia, Guglielmo: Prophetismus und Heilserwartungs-Bcwegungen als volkerkundiiches
und religionsgeschichtliches Problem. Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und
Linguistik, Bd. XIII, Horn-\Vien, 1959.
Guiart, Jean: Conférences sur Ies Millénarismes, Chicago 8-9 avril 1960. Arch . de Soe.
des Rel., n<? 9, 1960.
Guiart, Jean: The Millenarian Aspect of Conversion to Christianity in the South Pacific.
Thrupp, S. (ed. ) : Millennial Dreams in Action, The Hague, 1962.
Hodge, Frederick Webb: Handbook of American Indians North of Mexico. Smithsonian
Institution, Bulletin 30, 1912 (Ve1betes: Pawnee, Navaho, Ghost-Dance).
Kaminsky, Howard: The Problem of Explanation. Thrupp, S. (ed.) Millennial Dreams
in Action. The Hague, 1962.
Jarvie, I. C.: The Revolution in Anthropology. London, 1964 .
..,
Kaufmann, Robert: Millénarisme et Acculturation. Bruxelles, 1964 .
Kluckhohn, Clyde: Culture and Behavior. New York, 1965.
Kobben, A. J. F.: Prophetic Movements as an Expression of Social Protest. Internat.
Archives of Ethnography, vol. 49, nQ 1, 1960.
K ohn, Hans: Messianism. Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. IX, N. York, 193 7.
Koppers, Wilhelm: Prophetismus und Messianismus als võlkerkundliches und universalgE'schichtliches Problem. Saeculum, vol. 10, nQ 1, 1959.
Lanternari, Vittorio: Les mouvements religieux de liberté et de salut des peuples oppdmés.
Paris, 1962 .

'
Lanternari, Vittorio: Syncrétismes,
Messianismes, Néo-Traditionalismes. Arch. de Soe.
des Rel. , n9 19, 1965.
Lesser, Alexander: The Pawnee Ghost-Dance Handgame: a Study of Cultural Change.
Contribution to Anthropology, vol. XVI, 1933.
M étraux, Alfred: La religion des Tupinambá et ses rapports avec celle des autres tribus
Tupí-Guaraní. Paris, 1928.
M étraux, Alfred: Messiahs of South America. The Inter-American Quarterly, vol. II,
nQ 2, 1941.
M ooney, James: The Ghost-1Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890. The 14th
Annual Report of Bureau of Ethnology, Washington, 1892/ 93.
Mühlmann, Wilhelm E.: Nativismus und Chiliasmus. Studien zur Soziologie der RevoIution. I. Band, Berlin, 1961.
Mühlmann, Wilhelm E.: Rassen-Ethnien-Kulturen. Soziologische Texte (Luchterhand),
vol. 24, Neuwied/Berlin, 1964.
Nimuendajú-Unkel, Curt: Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der Welt ais
Grundlage der Religion der Apapocúva-Guaraní. Zeitschrift für Ethnologie, vol.
XLVI, 1914.
Pereira de Queiroz, Maria Isaura: Messiasbewegungem in Brasilien. Staden-Jahrbuch, Bd.
IV, São Paulo, 1956.

,

•

16

Brigitte Ertle-Wahlen

Pereira de Queiroz, Maria Isaura: Classifications des messianismes brésiliens. Areh. de
Soe. des Rel., nQ 5, 1958.
Pereira de Queiroz, M aria Isaura: Indianisehe M c-ssiasbewegungen in Brasilien. StadenJ ahrbueh, Bd. XI/ XII, S. Paulo, 1963-64.
Pereira de Queiroz, Maria Isaura: L'influence du milieu social interne sur les mouvements
messianiques brésiliens. Arch. de Soe. des Rel., nQ 5, 1958.
Pereira de Queiroz, Maria Isaura: O Messianismo no Brasil e no Mundo. Ciências Sociais, Dominus 5, São Paulo, 1965.
Ribeiro, René: Brazilian Messianic Movements. Thrupp, S. (ed. ), Millennial Dreams
in Aetion. The Hague, 1962.
Schaden, Egon: D c-r Paradiesmythos im Leben der Guaraní-Indianer. XXXth Internat.
Congr. Amer., Cambridge, 1952.
Schaden, Egon: Indianisehe Kulturen und die Zivilisation. Plisehke-Plisehke-Festsehrift
"Von fremden Võlkern und Kulturen'', (H:sg. von W. Lang, \V. Nippold, G.
Spannaus), Düsseldorf, 1955.
Schlosser, Katesa: D er Prophetismus in niederen Kulturen. Zeitsehrift für Ethnologie,
vol. LXXV, 1950.
Simpson, George F. e David F. Aberle: Cultural Deprivation and Millennial Movements:
A Diseussion . Cultural and Social Anthropology, ed. by P. B. Hammond, N .
.
York/ London, 1964.
Smith, Marian: Towards a Classifieation of Cult Movements. Man , nQ 2, Jan. 1959.
Talmon, Yorina: Pursuit of the Millennium: the Rt>lation between Religious and Social
Change. Archives Européennes de Sociologie, vol. 3, nQ 1, 1962 .
Thrupp, Sylvia: Millennial Dreams in Action. Essays in Comparative Studies.
Hague, 1962.

The

Wallis, Wilson: Quelques aspeets du messianisme. Arch. de Soe. des Rei., nQ 5, 1958.

'

Wax, Murray: Les Pawnees à la reeherche du Par adis perdu. Arch. de Soe. des Rei.,
nQ 4, 1957.

'

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

