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“[O antropólogo] Está interessado na grande gama de costumes que 

encontramos em diversas culturas e seu propósito é compreender 
como estas culturas mudam e se diferenciam, as diferentes formas 
pelas quais elas se expressam e de que maneira os costumes dos 

povos funcionam na vida das pessoas que os compõem. (...) O fato 
de maior importância é o papel predominante  que o costume 

desempenha na experiência e na crença, bem como a muito ampla 
variedade que ele pode apresentar” (BENEDICT, 2013, p. 13). 

 
RESUMO 

Com o propósito de propor caminhos de compreensão da religiosidade 

amazônica, analiso nesta comunicação uma manifestação religiosa indígena de 

um grupo que se identifica como Baré e que remete a um longo processo 

histórico de formação dos grupos sociais que habitam esta região, onde houve 

trocas, misturas, mudanças, transformações.  A situação analisada por meio de 

uma abordagem etnográfica ocorreu no ano de 2009 no rio Cuieiras, margem 

esquerda do baixo rio Negro, zona rural do município de Manaus, Amazonas. Na 

construção deste texto apresento um breve relato desta experiência que fornece 
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elementos de reflexão, um breve relato do histórico de configuração religiosa no 

Brasil, enfocando especialmente a Amazônia, bem como alguns aportes teóricos 

sobre a temática que se aplicam ao caso etnográfico fazendo considerações 

sobre crença e ritual dos grupos amazônicos. Com isso pretendo pensar formas 

de crenças que nem sempre seguem rigidamente os moldes religiosos 

conhecidos e que se constituem formulações identitárias produzidas em 

contextos etnográficos específicos. 

Palavras-chave: Crenças; Amazônia; Ritual; Identidade. 

 O exercício da produção antropológica penetra e caminha pelos 

interstícios da vida humana e social em suas mais variadas formas de 

manifestação. Depara-se constantemente com questões novas que desafiam o 

seu arcabouço teórico-metodológico. No texto citado Ruth Benedict, uma das 

alunas de Franz Boas, toca numa questão fundamental na pesquisa 

antropológica que denomina de costumes, que de acordo com esta autora 

estaria movendo as culturas humanas e influenciando continuamente as ações 

de um grupo social. Ciente da ampla problematização já apresentada em relação 

ao modelo culturalista e sua consequente fixidez superada pelas abordagens 

processualistas, considero oportuno mencionar essa passagem para iniciar o 

presente texto.  

Outra questão que na antropologia legitima o seu metier é a abordagem 

etnográfica e no seguinte texto utilizo uma situação que vivenciei em agosto de 

2009 seguido de algumas reflexões sobre devoção, crença e magia. O cenário 

é o Rio Cuieiras, margem esquerda do Baixo Rio Negro, a 80 km de Manaus, 

onde existem várias comunidades que se identificam como indígena. Com o 

propósito de propor caminhos de compreensão da religiosidade popular 

amazônica, analiso esta experiência como uma manifestação de um longo 

processo histórico de formação dos grupos sociais que habitam esta região, 

onde houve trocas, misturas, mudanças, transformações.   

Na construção deste texto apresento um breve relato desta experiência 

que fornece elementos de reflexão, em seguida um breve relato do histórico de 

configuração religiosa no Brasil, alguns aportes teóricos sobre a temática que se 

aplicam ao caso etnográfico e por fim algumas reflexões sobre um possível 

“sincretismo” amazônico. 



Entre o caos e a harmonia com os espíritos da floresta 

Na incansável busca humana de compreender alguns fenômenos, estou 

certo que meu companheiro de viagem Walmir reagiu com sinceridade e muita 

convicção a um momento de perigo que passamos juntos, certamente com um 

grau de periculosidade muito maior para ele do que mim, levando em 

consideração sua história sócio-cultural ribeirinha amazônica.  

Interessado em “passear” um pouco e rever conhecidos e parentes numa 

comunidade distante da sua, Walmir prontamente aceitou o convite de me 

acompanhar em uma viagem na distribuição de um material2 de comunicação 

cristã, como parte do trabalho pastoral que desenvolvi entre os anos de 2004 e 

2011 nas comunidades do Rio Cuieiras. A viagem ocorreu no mês de agosto, 

período em que o verão amazônico começa e se intensificar e há ocorrência de 

fortes chuvas e ventanias para aliviar o rigoroso calor desta estação.  

Saímos da comunidade onde morávamos de manhã cedo, horário que 

costuma não chover e cuja temperatura agradável facilita a navegação de nossa 

canoa movida por um motor estacionário de 5,5 HP, transporte conhecido 

popularmente como rabeta. Nossos planos era realizar a viagem de volta nas 

mesmas condições, o que acabou não sendo possível. Ao longo de todo o 

primeiro dia realizamos a distribuição, mas ainda restaram alguns que estavam 

ausentes e outros que o tempo não permitiu acessá-los.  

No dia seguinte levantamos cedo no sítio onde conseguimos pernoitar e 

prosseguimos nossa atividade para retornar antes de meio-dia, horário em que 

chegamos ao último sítio para fazer a entrega do material. Fomos recebidos com 

a oferta de um veado roxo cozido, àquela altura um prato irrecusável para dois 

viajantes famintos. Sem muita cerimônia ingerimos aquele alimento com muita 

satisfação e vontade e em seguida nos despedimos e seguimos viagem, após 

atender os insistentes pedidos de meu companheiro para que nos 
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apressássemos. Sua preocupação? Aproximava-se um forte temporal, como são 

chamadas as fortes chuvas de verão. 

Convencidos de que não seria possível chegar ao nosso destino antes 

do temporal nos alcançar, mesmo usando toda a potência da rabetinha, 

resolvemos parar em um abrigo e aguardar a sua passagem. Tal não foi a força 

com que o temporal nos abateu com relâmpagos, trovões e ventos fortes. 

Nesse instante meu companheiro foi tomado de um visível temor de que 

algo terrível estava para acontecer. Ele colocava as mãos nos ouvidos com tanta 

força, como se quisesse impedir que os sons estrondosos dos trovões 

penetrassem sua alma e despertasse seus mais profundos temores. Em seguida 

passou a repetir seguidas vezes o sinal da cruz, como se naquele momento 

fosse a única forma de livrá-lo de uma tragédia iminente. Ele repetiria 

seguidamente estes gestos até àquela tempestade se acalmar, e sua respiração 

ofegante daria lugar a uma visível sensação de alívio. 

Enquanto isso, eu apenas observava a passagem da chuva, como tantas 

outras que já tinha presenciado na minha experiência urbana na periferia de 

Fortaleza, Ceará, e me esforçava para entender o que se passava com o meu 

companheiro com uma atitude de respeito a um universo bem distinto de 

significados que aquele evento poderia suscitar a um sujeito nascido e criado 

nas margens do Rio Negro. 

Quando o temporal se acalmou perguntei se tinha ficado com medo, 

como se desejasse ouvir um pouco do significado atribuído por ele para aquele 

episódio. Surpreendeu-me dizendo que não deveríamos ter comido a caça 

(veado roxo) sem tomarmos banho, pois se constitui uma afronta aos espíritos 

da floresta que se enfureceram e enviaram o temporal para acabar com nossas 

vidas. Completou dizendo que isso não aconteceu, pois resolveram ter 

misericórdia, mas isso mostra o que são capazes, caso não respeitem as 

“regras”.  

Ao longo do tempo que vivi com minha família no Rio Cuieiras ouvi 

muitos relatos sobre os conhecimentos tradicionais que estão relacionados com 

os fenômenos da natureza. Esses relatos descrevem tabus em relação a 

algumas questões para que haja harmonia na relação entre seres humanos e 



sobrenaturais. Esta relação foi se construindo com base na experiência concreta 

dos indivíduos do interior da Amazônia. 

A formação religiosa brasileira 

Fico refletindo se a reação de Walmir não reflete a riqueza ou variedade 

de influências religiosas em sua formação social, o que nos levaria a pensar na 

formação religiosa do Brasil, de como se deu a colonização de um território 

habitado por inúmeros grupos sociais que passaram a ser identificados como 

indígenas. O que esses colonizadores viram e de como este encontro produziu 

uma fusão de crenças.  

De acordo com Macedo (1989) todas as crenças religiosas não cristãs 

eram consideradas inferiores atribuindo–se a elas a noção de atraso e 

ignorância. Ela diz o seguinte:  

(...) no transcorrer de nossa história, as 
manifestações religiosas de índios e negros foram 
submetidas a um processo de dominação cultural em 
que se procurou desvalorizar suas crenças, 
chegando-se, no limite, à perseguição de seus fieis. 
Índios e negros, considerados pagãos, foram 
submetidos a uma cristianização compulsória (p.29).  

As missões jesuítas foram à única forma de escapar da escravização 

abrindo mão de todo um universo de crenças. Por sua parte os negros tinham 

que se submeter às crenças de seus senhores. “A forma de resistência que 

encontraram foi ‘traduzir’ seu culto aos orixás para a linguagem dos santos 

católicos” (p.29).  

É necessário destacar que toda a política de dominação política presente 

no espírito colonial procurava legitimidade na religião. Ou seja, acreditava-se que 

era o dever como cristãos de submeter os dominados como um grande benefício 

aos grupos colonizados. Nesse sentido, se colonização e evangelização 

estavam juntas, a união Estado-Igreja estão juntas na origem do Brasil. Unia-se 

o poder político (material) dos governantes ao poder espiritual. A religião estava 

a serviço da dominação. Colonizar significava implantar ou impor a fé católica e 

rejeitar as crenças indígenas e africanas como pagãs. Cristianizar seria o mesmo 

que humanizar.  



Esta intervenção religiosa colonial deixa marcas profundas na cultura 

popular. Como reação a esta intervenção surgem práticas que não 

necessariamente pode-se atribuir a igreja oficial como os curandeiros, as 

rezadeiras e formas específicas de culto. Portanto, incorporam-se elementos de 

outras religiões, produzindo transformações e uma configuração própria do 

catolicismo brasileiro. Ao invés das religiões não cristãs desaparecerem elas se 

re-elaboraram no novo contexto, no novo campo religioso. Hoje na história e 

antropologia fala-se mais em atualização histórica das culturas e crenças do que 

em perdas (ALMEIDA, 2003). 

De acordo com Azevedo (2002) os cultos católicos misturam-se a 

práticas de natureza mágica aprendidas, sobretudo dos indígenas que 

habitavam o país por ocasião da descoberta. A mistura do dogma católico com 

crenças encontradas entre os indígenas ou importadas com os escravos 

africanos é uma peculiaridade da religião de considerável porção da população.  

Lembra os estudos pioneiros da antropóloga Nina Rodrigues e sua constatação 

de que era um erro afirmar que os índios teriam se tornado católico quando 

aceitaram se batizar. O que fizeram foi reinterpretar em termos cristãos suas 

crenças e ritos. 

Por sua parte Isaia (2009) menciona que a complexidade do campo 

religioso brasileiro é explicada pela própria formação do Brasil e a diversidade 

étnica, cultural, lingüística e religiosa. Cita uma frase citada de Oswald de 

Andrade traduz bem o resultado da imposição católica: “Nunca fomos 

catequizados. Fizemos foi carnaval. O índio vestido de senador do império. 

Fingindo de Pitt. Ou figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos 

portugueses...”.  

Enfim, esse histórico leva Sanchis (1997) a afirmar de que o Brasil 

sempre foi religiosamente plural, e essa pluralidade não poderia estar ausente 

dos gestos “automáticos” de Walmir diante do fenômeno natural de uma forte 

chuva que nos abateu. Aquela situação acionou toda a compreensão do sujeito 

em questão de sua crença, termo este certamente mais apropriado do que 

religião, por não está estritamente ligado a uma religião e traduzir melhor, 

segundo Giumbelli (2011) o próprio tema da religião na modernidade lhe 

conferindo um caráter mais amplo de investigação. Seria como propõe este autor 



não falar de religião, mas religiosamente, não a partir de uma matriz religiosa. 

Se de um lado o medo dos espíritos é uma clara herança do conhecimento 

tradicional indígena a solução para o problema veio de outra matriz religiosa, 

veio da religião cristã. E isto tem a ver com a crença. 

Em busca de uma lógica da crença 

A questão da crença de que nos fala Giumbelli (2011) nos remete ao 

exercício epistemológico de Mauss & Hubert (2009) em sua pesquisa sobre o 

sacrifício, e ao invés de tentarem encontrar as suas origens históricas, tentam 

entender a lógica que está por trás da prática. Mauss (2003) apresenta uma 

visão um pouco distinta de Durkheim (1989) para quem a magia, por exemplo, 

não pode ser tratada como religião, sendo esta institucionalizada, enquanto 

aquela seria informal, pois o mago não teria igreja e sim clientela; para Mauss 

há uma linha tênue que separa as duas e isso lhe possibilita ter uma visão ou 

compreensão da magia mais próxima da noção de crença como tem sido 

discutida mais recentemente, como algo que pode acionar ou ser acionada por 

questões que dizem respeito a outras dimensões da vida humana como a 

política, a economia, a vida social, e até extra-humana como os fenômenos 

naturais. 

Esta é uma forte tendência nos estudos contemporâneos sobre a 

temática. É muito importante entender o sentido que os sujeitos que estudamos 

conferem às suas ações. O conteúdo destas ações são formados por símbolos 

religiosos. De acordo com Geertz (1978) a religião como sistema simbólico 

funciona como providência quando o caos se instala na vida humana por falta de 

explicação para determinada situação, no sofrimento e diante do mal. Os 

símbolos religiosos conferem o sentido necessário diante do caos.   

No caso em que estou analisando não é difícil encontrar, de acordo com 

Mary Douglas (2012), relatos de viajantes e missionários mencionando casos na 

religião primitiva de indivíduos sendo apanhados em catástrofes por 

descumprirem alguma recomendação, momentos em que o caos se instala e 

requer símbolos religiosos para que a harmonia volte. Douglas chama atenção 

do tabu, muito comum aos povos primitivos e associados à precaução contra 

espíritos malignos e perigos sobrenaturais e cita o pensamento de Robertson 



Smith, para quem tabu estaria relacionado com restrições quanto ao uso 

arbitrário que o homem pode fazer da natureza com receio se castigos 

sobrenaturais. 

Isso pode ser elucidativo para pensar o caso em questão. Walmir poderia 

estar diante de um tabu. Não houve a preparação necessária para consumir um 

animal capturado na floresta. E esta não é a única restrição que ouvir para 

consumir caças amazônicas. Muitas histórias eram contadas em momentos de 

sociabilidade na aldeia, principalmente entre os homens, do cuidado que 

deveriam ter quando estivesse fazendo alguma atividade na mata, seja caçando 

ou coletando alguma coisa e que jamais deveriam preparar uma caça e deixar a 

panela boiar, ou seja, deixar a água fervente ultrapassar a superfície da panela 

e apagar o fogo. Se isso acontecesse à pessoa sofreria castigos sobrenaturais 

e dificilmente sairia vivo da mata. Pode-se dizer que esta ideia de tabu está bem 

presente na crença amazônica e têm a capacidade de promover o caos na 

situação investigada e suscitar a presença de símbolos religiosos, elementos 

para dar sentido e solucionar o problema. 

Outra questão a ser pensada sobre o caso abordado é a natureza do 

ritual praticado pelo sujeito da pesquisa diante da quebra do tabu, o que foi feito 

para solucionar o problema. O ato realizado no caso etnográfico analisado teria 

sido rito mágico ou religioso?  

De acordo com Mauss (2003) há uma diferença entre ambos que pode 

fornecer subsídios para uma distinção. Segundo ele os ritos mágicos são fatos 

de tradição, pois um rito que não se repete não é mágico. Outra coisa é a crença 

de um grupo na eficácia de um rito, pois sem uma legitimação social também 

não é mágico. Atos individuais e isolados não podem ser considerados mágicos, 

e sim superstições. Os ritos mágicos são capazes de produzir mais do que meras 

convenções, são eficazes, criadores, fazem acontecer. Há por trás desses ritos 

forças ocultas, espíritos e um mundo de ideias que conferem eficácia ao 

movimento. E ao contrário do que possa parecer os ritos mágicos não 

necessariamente devem ser maléficos e ilícitos, embora seja esta a imagem que 

humanidade formou da magia, por ser esse seu extremo mais evidente. Até aí 

poderíamos dizer que não há nenhum problema de classificar a ação do sujeito 



da pesquisa como mágico, até porque para este autor a linha que divide a magia 

da religião é muito tênue.  

Porém, Mauss destaca algumas características dos ritos mágicos que 

não se aplicam a esta situação. Como compreende magia e religião como 

realidades muito próximas, é a identificação de características exteriores ao fato 

que pode distingui-las.  Dentre elas gostaria de destacar a escolha do lugar da 

cerimônia mágica, esta nunca ocorre num espaço aberto, público, mas num lugar 

isolado, mesmo quando sua prática é considerada lícita. A magia ocorre numa 

dimensão privada e cercada de mistério. Logo, a magia é irreligiosa, não faz 

parte de um sistema organizado que chamamos de cultos, ela é sempre irregular 

e anormal, necessária e não desejável. 

Por sua parte o rito religioso ocorre no templo, à luz do dia, tem uma 

dimensão pública, prevista, prescrita e oficial. Contudo, não são religiosos 

apenas “os ritos solenes, públicos, obrigatórios, regulares, como as festas e os 

sacramentos” (p.58), mas ritos aparentemente mágicos como ritos tribais de 

iniciação, produto de conhecimento tradicional, podem ter a mesma relevância, 

seriedade e santidade que a religião evoca.  A invocação pela intervenção de 

seres sobrenaturais por quem os crentes sentem temor e respeito como os 

ancestrais totêmicos é sinal de ato religioso. 

É possível perceber, como base nos argumentos de Mauss, que no caso 

em questão o conteúdo da ação estaria mais para um rito religioso, pois não se 

apresentou como secreto, privado ou misterioso, o que naquelas condições era 

perfeitamente possível, bastava-lhe evadir-se mata adentro e buscar o 

isolamento necessário de um ato mágico. E mesmo sendo público não houve a 

intenção de ocultar seu conteúdo. Inclusive posteriormente, pude perceber que 

era uma prática comum na sua aldeia de origem, quando passei outro temporal 

embaixo de uma palhoça com algumas pessoas de seu mesmo grupo social.   

Porém, é o mesmo Mauss que assume não haver uma separação tão 

rígida entre magia e religião como acreditava Durkheim, o que me leva a pensar 

que poderia haver o uso de um rito religioso com uma lógica mágica. A 

manipulação de um rito religioso dentro de um processo mágico os tornaria mais 

próximos do que Mauss podia imaginar, até porque ele mesmo postulou que não 



são os ritos que determinam a magia e sim as condições em que ela é produzida 

e os hábitos sociais. E esta é a tendência nos estudos do campo da antropologia 

de desessencializar os fatos, de tirar dimensão pura das coisas, da possibilidade 

de pluralizar, estar mais aberto para o diverso que possa se apresentar de novas 

formas.   

O sentido conferido por ele àquela situação parecia-lhe muito simples 

como um jovem rionegrino nascido em uma comunidade nas proximidades do 

município de Santa Isabel do Rio Negro. Ouviu ao longo de toda a sua vida, 

histórias dos mais velhos de que é necessário respeito os espíritos da floresta 

que tem poderes sobrenaturais, mas também freqüentou ao longo de sua vida a 

missa celebrada pelos padres que visitam as comunidades de tempos em 

tempos, como pude testemunhar no período em que morei na sua aldeia. 

Certamente há algum tempo a solução nesses casos não era fazer o sinal da 

cruz, símbolo do catolicismo que simboliza o sacrifício de Jesus. Contudo, as 

práticas cristãs foram inseridas não sei ao certo com qual grau de compreensão 

ao ponto de ser naquele momento a única forma de livrá-lo do caos estabelecido 

com a quebra de um tabu.  

Melhor do que dizer que esse sujeito tem uma religião é dizer que tem 

uma crença, e esta crença envolve a forma como ele confere sentido ao fato, 

reunindo seus conhecimentos acerca dos poderes sobrenaturais dos espíritos e 

os advindos do catolicismo que ignora a presença de tais fenômenos. E é 

exatamente sobre essa intercessão que abordo no último tópico deste texto.  

A questão do sincretismo  

Pensar o campo religioso sob a perspectiva da crença, como propõe 

Giumbelli (2009), contribui para que não se vá à busca de elementos religiosos 

pertencentes a uma religião específica, tentando identificar se determinado rito 

religioso lhe corresponde. No entanto, que a investigação perceba novas 

possibilidades que fogem aos dogmas estabelecidos e atinja dimensões 

desconhecidas pelos próprios sujeitos que a confessam.  

O fato de Walmir assumir uma confissão católica não impede que se 

percebam elementos em suas ações que estejam além dos dogmas católicos. 

Para Prandi (2011) “o empréstimo aproxima as religiões em termos de linguagem 



e reforça sua eficácia mágica” (p.12) motivo pelo qual para este autor toda 

religião é sincrética. A própria história de inserção do catolicismo no Brasil 

contribui para isso como já foi mencionado anteriormente, para formação de um 

religioso que tinha no catolicismo a única forma de legitimação religiosa e social. 

Isso forçaria muitos grupos indígenas e os negros vindos da África a assumirem 

uma identidade católica, mas que não apagariam toda a sua história sociocultural 

que se manifestaria sempre em momentos, como sugere Geertz (1989) em que 

faltasse uma explicação, de sofrimento ou de dor. 

O sincretismo é mais comumente associado em estudos sobre as 

religiões afro-brasileiras.  De acordo com Prandi (2011) foi uma estratégia dos 

escravos africanos vindos para o Brasil que só podiam preservar suas crenças 

no âmbito de grupos africanos e seus descendentes, tendo, porém que assumir 

uma identidade católica nacional no espaço público das relações sociais. 

Embora, tenha havido uma emancipação muito forte dos grupos religiosos afro-

brasileiros ainda é possível encontrar pessoas que confessam o catolicismo e 

que freqüentam assiduamente tais cultos. 

Em suas pesquisas da década de 1940 e 50 na região amazônica com 

uma abordagem culturalista, Galvão (1976) não percebe sincretismo das 

crenças provenientes do ancestral ameríndio com o catolicismo. Com o uso da 

expressão amalgamação de duas tradições, para este autor não ocorreu o 

mesmo fenômeno do catolicismo com as crenças afrodescendentes, onde os 

africanos associaram os orixás com os santos católicos, pois os ameríndios não 

associaram as suas categorias com as católicas europeias.  É importante que se 

reconheça a importância da pesquisa de Galvão com a riqueza de dados 

etnográficos, porém sua perspectiva culturalista possibilita uma excessiva 

essencialização e uma aproximação de uma leitura durkheiminiana do fenômeno 

religioso onde se atribui o status de religião apenas àquelas institucionalizadas, 

ao invés de uma tendência geertziana mais recente de manifestações religiosas, 

ou ainda a de crença. 

Problematizando o uso do termo sincretismo, Ferreti (1995) menciona 

seu emprego em estudos na região Norte, onde tem sido considerado fenômeno 

apontado como importante de ser mais investigado. Alguns pesquisadores têm 

atribuída a religiosidade amazônica ribeirinha um caráter sincrético com 



predomínio da pajelança ameríndia. Porém, isso costuma ser questionado pelos 

grupos pesquisados que não admitem que haja mistura, mas sim uma pureza 

religiosa.  

Assim como Prandi (2011), Ferreti (1995) acredita que o sincretismo está 

presente em todas as religiões e precisa ser investigado, não obstante seus 

aspectos pejorativos que lhe conferem certo desinteresse pelos pesquisadores. 

Em sua pesquisa sobre tambor de mina e catolicismo no Maranhão, 

Ferreti se convenceu que o sincretismo assume características muito 

particulares em cada caso e isso o torna diverso. Essas diferenças podem 

apontar para três variantes importantes do conceito de sincretismo: mistura, 

paralelismo ou convergência.   

Voltando ao caso que estou analisando, mais uma vez reflito a 

aplicabilidade ou não de um conceito, tendo em vista uma abordagem religiosa 

e não da religião. A ideia de sincretismo pressupõe matrizes religiosas que ora 

se misturam, ora se justapõe, ora se convergem. Certamente, seja esta a razão 

porque o uso deste conceito esteja sendo abandonado. 

Mas por falta de outro conceito que possa elucidar uma crença que 

apresenta dentro de uma mesma situação, elementos que se analisados 

separada e rigidamente pode apontar para duas matrizes distintas e 

irreconciliáveis, o sincretismo é um possível caminho. Esta parece ser a intenção 

de Ferreti (1995) ao repensar o sincretismo, mesmo sabendo das limitações a 

que o mesmo se coloca. Entretanto, ao invés de fragmentações, um sincretismo 

que aponte para duas ou mais extremidades de uma mesma realidade, de uma 

mesma crença que é múltipla. 

Tive a oportunidade de realizar mais um contagiante exercício 

antropológico de ir busca de outras lógicas de sentido para fenômenos que a 

principio me pareciam tão insignificante como uma forte chuva de verão em plena 

floresta amazônica. Por trás disso pode existir uma imensa batalha para acalmar 

seres com poderes sobrenaturais.  

E nesse processo onde religião e magia podem ser tão próximas ao 

ponto de questionar posições clássicas, ou posso ter estressado demais os 



limites das possibilidades correndo riscos que fazem parte de uma jornada 

misteriosa como a própria complexidade da vida humana. E o que falar da 

tentativa talvez ousada de recuperar o uso de um termo evitado, mas ainda 

potencialmente útil. 

Enfim, chego ao final desta análise com a sensação de uma imensa 

avenida a percorrer, mas com algumas questões para ir pensando nesta jornada 

de pesquisa sempre gerando novos caminhos e possibilidades. 
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