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As religiões de âmbito nacional serão as referências nesta fala. Deixarei, pois, de lado os
sistemas de crença dos povos indígenas brasileiros. É que ao fazer minhas considerações sobre
religiões e florestas estarei tentando localizar um aspecto possível das relações entre as popula-
ções urbanas e os fragmentos florestais que são o motivo deste simpósio.

Isso posto, o fato é que vim hoje conversar com vocês sobre o que é quase um não-assunto.
A bibliografia sobre as religiões no Brasil praticamente o ignora e desconheço a linha de
pesquisa atual que o privilegie.

De fato, a relevância das florestas para as religiões das cidades resultaria um tema muito
restrito e de vagos contornos não fosse a constatação de práticas sociais específicas, que são
recorrentes e aparentemente estão em expansão, envolvendo grupos religiosos de orientação
cristã que, altas horas da noite, podem ser encontrados orando em florestas.

A pesquisadora Denise B. Amador chamou-me a atenção para esse fenômeno, o qual ela
verificou no fragmento florestal do Município de Piracicaba, que é objeto de seus estudos. Pus-
me, de imediato, a agregar informações sobre a questão, repassando os estudos históricos,
antropológicos e sociológicos a propósito das religiões no Brasil, consultando outros cientistas
sociais que as pesquisam, entrando em contato com instituições e lideranças religiosas.

É um trabalho de preparação para uma eventual pesquisa empírica intensiva, na qual,
para um antropólogo, permanecerá sempre crucial desvendar as relações sociais envolvidas.
Acresce que as expressões e manipulações simbólicas do universo religioso brasileiro e suas
conexões com a dimensão cultural mais ampla costumam ser densas e complexas.

Trago para esta conversa com vocês os resultados de tal trabalho preliminar. Junto algumas
reflexões sobre o tema e a convicção de que se trata de um rico problema de investigação, que
aponta para planos de análise que até agora passaram, talvez, desapercebidos - um tema rele-
vante para os estudos antropológicos sobre religião e que pode, ademais, ter implicações para
os esforços daqueles que se dedicam a preservar os fragmentos florestais e sua diversidade.
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Ao se tentar assinalar possíveis conexões entre as religiões que se organizam nos centros
urbanos do país e os fragmentos florestais, o caminho imediato que a bibliografia sugere é o
da consideração das chamadas religiões afro-brasileiras, como a umbanda e o candomblé.
Estas, a despeito de suas variações, que são muitas, conservam concepções e práticas que
remetem às praias e mares, aos rios e cachoeiras, aos vegetais e às florestas - à natureza e seus
elementos, da intimidade dos seres sagrados em que crêem.

Assim, entre as mais importantes divindades dessa tradição religiosa, estão Iemanjá, orixá
de rios e águas correntes, e do mar; e Oxóssi, orixá da caça e das matas.

Para as religiões afro-brasileiras o conhecimento dos vegetais costuma ter destaque, sendo
importante para muitos rituais, particularmente na organização das atividades religiosas de
culinária e cura. Ossanim ou Ossanha é um orixá do candomblé que comanda os vegetais.

Rios, cachoeiras e matas são tidos como locais adequados e importantes para atividades
rituais e o cumprimento de obrigações e trabalhos religiosos. As árvores podem ser entendidas
como locais de moradia de divindades ou espíritos importantes ou estar associada a seus poderes.

Os primeiros candomblés a se organizarem na Bahia na primeira metade do século XIX
tinham base em etnias africanas e situavam-se em áreas periféricas em relação ao núcleo urba-
no, as chamadas roças, locais de moradia e de culto, que podiam conter vegetação própria ou
estar nas proximidades de matas e bosques. Uma das conseqüências do processo de urbaniza-
ção, tal como ocorrido no Brasil, foi dificultar a posse e o uso dessas amplidões de vegetação.

As religiões afro-brasileiras transformaram-se com as mudanças na sociedade e prospera-
ram no atendimento das crenças e das aflições do mundo urbano. A umbanda, que surgiu no
Rio de Janeiro nos anos 1920, se expandiu nas cidades em sedes, ou terreiros, geralmente
pequenos - área escassa, pouca ou nenhuma vegetação.

O mundo urbano e os legados culturais de que são fruto marcaram, nessas tradições e
práticas religiosas, as maneiras como a vegetação e os vegetais são utilizados e entendidos.

Trata-se de uma vegetação plural quanto às origens; diz respeito ora a espécies nativas,
africanas ou de outra procedência; louro, quiabo e taioba, entre outras, estavam e estão demo-
craticamente representadas no repertório de plantas utilizadas.

Uma variedade de árvores aparece em associação com divindades das religiões afro-brasi-
leiras, de modo genérico ou em centros de culto específicos; por exemplo: jurema, cajazeira,
palmeira do dendê, gameleira, aroeira, mangueira; mesmo um bambuzal já foi registrado
como morada de entidades conhecidas como caboclos. Como escreveu Abguar Bastos (1979),
para essas religiões, �as árvores são como altares da natureza, que atraem e abrigam as potestades
do espaço�.

Importa notar que através das concepções religiosas, as espécies são domesticadas e a mata
simbólica que formam não corresponde, necessariamente, a uma floresta real.

Desse modo, a vegetação, a floresta, a mata do simbolismo religioso tem desde o início um
certo descompasso em relação à mata nativa que os centros urbanos destroem para prosperar.
Referidos a uma floresta conceitual, os praticantes dessas religiões buscam, no entanto, os
bosques e florestas que ainda existem para algumas de suas práticas e os têm como locais de
energia e comunicação espiritual.

Os estudiosos das religiões afro-brasileiras costumam apontar como suas atividades
extrapolam as sedes dos cultos, seus terreiros e centros, para desdobrar-se em esquinas, encru-
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zilhadas, cemitérios, matas e cursos d�água. Esse desdobramento, deve ser frisado, segue a
lógica das concepções religiosas e procura fazer uso das possibilidades que as cidades oferecem.

O caráter subsidiário de tais práticas faz com que pouco se ocupem os estudiosos de analisá-
las e a suas implicações. É por isso que, a despeito da importância do simbolismo ligado às
matas e florestas nessas tradições religiosas, são escassas, na literatura especializada, considera-
ções mais detalhadas sobre as práticas que as envolvem.

Num estudo realizado em 1994, o antropólogo Carlos Alberto Borges da Silva considera
que a importância das práticas rituais que um grupo de terreiros de umbanda e candomblé
realizava no cemitério municipal de Campinas e em uma mata da cidade, autorizava que estes
fossem considerados como limites externos efetivos dos terreiros.

Segundo seu relato, a mata em questão, que os praticantes de umbanda e candomblé que
estudou chamavam de Vale dos Orixás, ficava em uma fazenda nos limites do Município de
Campinas. Cada grupo religioso limpava um trecho para suas práticas, colocando às vezes
uma placa com o nome do terreiro para marcar território. Um discreto rio, com corredeiras
e pequenas cachoeiras atravessava a mata e era muito requisitado para banhos rituais. Infor-
mava o pesquisador que a área estava sendo crescentemente procurada por terreiros de toda
a região, de tal sorte que na mata reproduziam-se as clareiras e as trilhas de conexão. Ocorria
de ter fila de espera para uso do riacho e das corredeiras.

Depreende-se desse estudo que os praticantes dessas religiões associavam a mata com sím-
bolos de força e de pureza, e o autor chega a classificar o Vale dos Orixás como uma agência
de purificação.

A importância da mata para os praticantes teria levado uma mãe de santo de candomblé a
conceber um sistema de proteção para a área. Relata o antropólogo a preocupação da mãe de
santo em propor à Prefeitura Municipal de Campinas o que concebeu como o tombamento da
mata e a constituição nela de uma instituição voltada para a cultura afro-brasileira.

É curioso notar que disciplinar o uso do local seria apenas um dos objetivos dessa iniciativa;
a preocupação expressa e maior era, de fato, utilizar a instituição para controlar o surgimento de
novas associações religiosas afro-brasileiras em Campinas. Nessa concepção, a mata, como se vê
mantinha sua posição ancilar no sistema de práticas e nas relações entre os terreiros.

Conexões diretas, do tipo que são possíveis para as religiões afro-brasileiras e que nos
permitem estabelecer pelo menos algumas referências para discutir as relações entre as religiões
brasileiras e as florestas, estão totalmente ausentes quando se fala nas práticas e crenças religi-
osas de inspiração cristã. E, no entanto, são justamente algumas atividades de grupos cristãos
que estão provocando estas considerações.

Nas últimas décadas o conjunto de igrejas e seitas cristãs tem revelado uma forte dinâmica,
a tal ponto que chegam mesmo a haver fortes divergências de teor classificatório e tipológico
sobre o cristianismo praticado hoje no Brasil. Para os fins de nossa conversa aqui, talvez eu
possa me limitar a dizer que ao lado do catolicismo e das igrejas protestantes tradicionais, tem
sido forte o crescimento e multiplicação de igrejas denominadas pentecostais e de tendências
de novo tipo, às vezes chamadas neo-pentecostais ou carismáticas.

Enquanto no campo protestante essas tendências tendem a formar novas denominações, a
Igreja Católica tem demonstrado capacidade de manter seu já expressivo movimento carismá-
tico no âmbito de sua estrutura e hierarquia.
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O pentecostalismo, que é de origem americana, é quase secular; já as tendências carismáticas
originaram-se, também nos EUA, há umas poucas décadas. O primeiro tende a apresentar
maior rigidez de costumes que o segundo, e há entre eles diferenças de concepção religiosa.
Ambos, no entanto, enfatizam as manifestações do Espírito Santo, filiam-se às tendências de
reavivamento religioso no interior da tradição cristã, dão grande valor ao cristianismo primi-
tivo, reagem contra a burocratização e racionalização das religiões tradicionais e exaltam a
intensidade das emoções na experiência religiosa. Não raro encontra-se entre seus praticantes
a propensão a fazer, reiteradamente, interpretações em termos sobrenaturais.

É provável que o apelo à emoção e ao sobrenatural seja um aspecto importante para
entendermos as práticas de muitos dos grupos cristãos nas florestas - mesmo porque neles
predominam pentecostais e neopentecostais, com alguma incidência de carismáticos católicos.

Essas práticas de oração envolvem grupos organizados de fiéis que se dirigem notadamente
à noite para clareiras localizadas em áreas de floresta. Nas práticas e concepções desses gru-
pos, um aspecto inusitado que é difícil entender como de algum modo inerente às concepções
usuais do cristianismo é a preocupação em, como dizem �ver a grama brilhar� ou �ver o mato
queimar�, fenômeno noturno que atribuem à manifestação do Espírito Santo e que, acredi-
tam, potencializa a oração e os dons espirituais.

Orar em lugares ermos, praias, montes ou matas, não é propriamente uma novidade nas
práticas do protestantismo no Brasil, embora não seja uma ocorrência corriqueira. Tampouco
orar à noite diverge do comum dessas práticas. Há mesmo uma tradição de vigílias, realizadas
em locais distantes dos centros urbanos, como sítios ou fazendas, mas comumente dentro de
casas ou outras construções. As orações em vigília dão continuidade até hoje a uma divisão da
noite que remonta a concepções militares dos antigos romanos, e a 3ª vigília, da meia-noite às
três horas da madrugada, é muitas vezes preferida para as orações.

O mesmo parece ocorrer com os praticantes pentecostais e neo-pentecostais que estamos
procurando situar. Não deixa de ser curioso constatar a preservação, em fragmentos florestais
talvez ameaçados, de uma milenar divisão romana do tempo. A grande novidade em relação à
vigília usual do protestantismo é mesmo a preocupação de �ver o mato queimar� ou �ver a
grama brilhar�.

No registro de carismáticos católicos orando nas florestas parece não haver essa preocupação
com a meia-noite, talvez porque as vigílias católicas sejam entendidas como orações noturnas
sem necessária fixação de horário. A socióloga Brenda Carranza relata que um dos grupos
carismáticos que tem estudado costuma programar retiros duas ou três vezes por ano, ocasiões
em que, durante a vigília os fiéis dirigem-se à mata para orar e sentir a manifestação do Espírito
Santo, do que faz parte �ver a grama brilhar�, prática que aprenderam de grupos neo-pentecostais.

Através da socióloga Ivani Vasconcellos Camargo, que estuda o protestantismo no Brasil,
entrei em contato com instituições protestantes de pesquisa e informações específicas sobre o
assunto. Pelo que consta essas ocorrências não deram origem a relatórios ou estudos nas
publicações internas. Notícias dessas práticas percorrem toda a década de 90 e abrangem
vários municípios, no litoral, interior e mesmo na capital paulista, e não se limitam ao Estado
de São Paulo.

Uma indagação que merece ser registrada é como teria a prática se espalhado. Importa
notar que a grande autonomia de que costuma gozar cada igreja pentecostal ou neo-pentecostal
é um óbice tanto para a difusão de um novo tipo de comportamento religioso como para seu
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registro sistemático. Há, no meio protestante a sugestão de que o fenômeno tenha tido origem
na pregação de pastores norte-americanos trazidos por alguma entidade interdenominacional;
as evidências nesse sentido não são claras. Outros, no entanto, pensam que o fenômeno é
local, de origem brasileira mesmo.

As denominações mais citadas como de algum modo envolvidas foram a Assembléia de
Deus, tida como parte do pentecostalismo, e a Deus é Amor, que costuma ser classificada como
neo-pentecostal; em alguns lugares outros movimentos e grupos neo-pentecostais, como o Sara
Nossa Terra e o Renascer, estariam envolvidos.

Há casos em que se atribui aos pastores responsáveis pelas congregações pentecostais ou
neo-pentecostais o incentivo a essas modalidades de oração nas florestas; em outros elas são
organizadas à margem da direção das igrejas, por iniciativa de fiéis. Há registro de confronto
entre pastores e fiéis por causa dessas práticas. Em uma situação, ocorrida a cerca de quatro
anos, o dirigente da Assembléia de Deus em Jundiaí adotou medidas proibitivas dessas orações
�para ver o mato queimar�. Segundo informações de um líder religioso local, provavelmente
por isso tenha se constatado um recuo dessas práticas naquele município e suas vizinhanças.

Atualmente, o neo-pentecostalismo é um forte foco de atração para membros das denomi-
nações protestantes tradicionais, e a participação destes também é registrada nessas orações
nas florestas, muito embora seus ministros e líderes possam apontar sua inconveniência e sua
impropriedade em termos bíblicos.

Para as lideranças do protestantismo que são críticas desses movimentos de oração em
direção às matas, a crença nas manifestações luminosas das florestas deve resultar da percep-
ção apressada de algum tipo de fenômeno natural e a prática dos grupos que as cultuam deve
ser atribuída a um misticismo equivocado.

A despeito dessas ressalvas internas, esses grupos persistem e se impõem como tema de
investigação para as Ciências Sociais preocupadas com a religião no Brasil.

Neste pujante universo de práticas e sistemas de crenças a diversidade só tem aumentado,
fruto de reinterpretações de antigos legados de simbolismo, elaboração de novos, dissidências,
combinações de tendências e tradições diversas. À primeira vista, essas práticas que buscam a
manifestação do Espírito Santo nas florestas parecem indicar a possibilidade de novos desdo-
bramentos para as religiões brasileiras.

A expansão das cidades faz com que muitos dos fragmentos florestais que vocês estudam
fiquem próximos das concentrações urbanas ou sejam de fácil acesso por estradas e rodovias.
Campinas tem um fragmento florestal não só cercado pela cidade, mas com uma cerca física:
a importante Mata de Santa Genebra.

Para as religiões afro-brasileiras, toda floresta é floresta, fragmento ou não; está presente
nas suas concepções religiosas e o acesso fácil pode fazer desses fragmentos locais privilegiados
para realizá-las.

Quanto à dinâmica dos grupos cristãos que os procuram, ainda há muito a pesquisar, visto
que os objetivos com que se dirigem às florestas para suas vigílias noturnas podem ter aspectos
de ruptura em relação às concepções das tendências do cristianismo às quais se associam.

Quero apontar aqui a sintonia dessa inovação religiosa com um certo ecologismo vago
elaborado pela indústria cultural e com uma espécie de espiritualismo difuso do qual não está
ausente uma associação da natureza com o misterioso.
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Ao mesmo tempo, essa nova tendência de grupos cristãos a encontrar o sagrado nas flores-
tas sugere algum tipo de aproximação com o patrimônio de crenças das religiões afro-brasilei-
ras - inesperado encontro, posto que as denominações pentecostais e neopentecostais costu-
mam delas ser opositores declarados.

De qualquer modo essas situações introduzem novos agentes nas discussões sobre os frag-
mentos florestais e sua preservação. Não se trata neste caso de pensar em populações locais,
caboclos ou caiçaras, com conhecimento tradicional da flora e da fauna. Os grupos religiosos
de que falamos têm uma matriz histórica e cultural urbana. Seus agentes e representantes,
quando freqüentam os fragmentos florestais, o fazem em busca de recursos outros que os
materiais. Procuram-nos porque neles localizam forças de caráter espiritual, a partir de uni-
versos simbólicos densos, forjados e modificados no processo social, nas aspirações e nas lutas
dos grupos sociais.

Esse uso religioso dos fragmentos sugere a possibilidade de que eles sejam entendidos
como mais um entre os recursos urbanos, numa inusitada assimilação de formações naturais
que teimam em ter continuidade.

Penso que este é o principal gancho a permitir uma eventual contribuição da antropologia
para as preocupações de preservação dos fragmentos florestais. A possível concepção dos mes-
mos como um recurso urbano não seria resultado imediato das leis ou dos programas oficiais,
mas antes seria conseqüência de simbolismos e práticas sociais.

A religião entraria, então, como um caso particular dessa concepção, mas não um caso
qualquer, dada sua importância na dinâmica da cultura.
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