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É preciso 

 aceitar uma certa morte, 
e renascer um bocado 

Mia Couto 

Introdução 

“Em outubro de 1663, o Padre Cavazzi, que estivera no interior desempenhando 

suas atividades de proselitização, foi repentinamente solicitado a voltar à corte da Rai-

nha. Nzinga1 estava muito doente [...]”.  

Assim Roy GLASGOW inicia o tópico 5. O fim de uma época, à p. 173 de seu es-

tudo sobre a Rainha de Matamba2, denominado, exatamente, Nzinga. 

Prossegue ele, à mesma pg. e seguinte:  
O missionário estava cônscio do sofrimento da soberana e tentou 
desviar a conversação para longe deste aflitivo tópico [...]. Mas 
Nzinga recusou-se a ser distraída, declarando que: ‘Vou morrer 
logo. [...] que dirão aqueles que pensavam que eu fosse imortal? 
Sei que sou mortal e que tenho muitos pecados que serão 
julgados por Deus. Sinto que vou morrer.´ 

A fala da rainha, que remete ao julgamento divino, denota sua convicção cristã, 

agora renovada; renovada porque ela, a esta altura beirando oito décadas de vida, já ha-

via passado pelo processo de conversão, aproximadamente, quarenta anos antes; mas 

esta conversão havia logo sido renegada, tendo ela passado à vida jaga3 que, nômade, 

predadora, dada a canibalismos rituais – é frontalmente contrária aos princípios cristãos.  

Portanto, no ano de 1663, quando ocorrem os fatos acima registrados, a Rainha 

era re-conversa. 

Mas, por que haveria a Rainha se convertido de primeira hora? Havia sido efeti-

va sua conversão, visto que ocorrida quando representava seu irmão, o rei do Ndongo, 

em negociação com os portugueses, à busca de diplomacia e paz? Ou teria sido mero ato 

                                                
1  conforme grafado pelo autor; Njinga, dentre outras, é grafia utilizada por outros autores. 
2  região a sul do rio Cuanza, na atual Angola. 
3  povo nômade que, por volta do séc. XVII, subdividido em bandos autônomos, vivia do saque e 

predação de outros povos, normalmente sedentários e agricultores; considerados invencíveis nas 
guerras, eram vistos, pelos povos atacados, talvez mais como espíritos guerreiros e saqueadores, que 
como humanos comuns, dedicados à guerra; seus bandos compunham-se de guerreiros dos povos 
vencidos, além de aderentes espontâneos: portanto, não havia a formação de linhagens, como costume 
nos demais povos entre os quais viviam. 
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político? E quanto à segunda conversão, teria sido, agora, sincera e definitiva?  

Talvez caibam aqui, mesmo que especulativamente, algumas ponderações sobre 

tais motivos. Vamos a elas. 

Introdução 

John THORNTON, no capítulo 9 de seu A África e os africanos na formação do 

mundo atlântico, p. 312 a 354, aborda a dinâmica da religião cristã nas sociedades afri-

canas, como elemento de modificação da cultura. 

Para desenvolver seu argumento, classifica as religiões em dois grandes grupos, 

a partir do conceito de revelação: revelação contínua e revelação descontínua. 

Neste segundo grupo, o exemplo marcante é o da reforma luterana que, ao de-

senvolver a tese Sola Scriptura, desautoriza, explicitamente, qualquer intervenção na fé 

que não a decorrente do escrito bíblico: para ela, a revelação está pronta, escrita e con-

solidada no Livro Sagrado. 

No outro grupo está, dentre outras crenças, o catolicismo tradicional: isto porque 

influenciável não só por interpretações papais e dos doutores da Igreja, como também 

pela intervenção de santificados, quer por via direta4, quer indireta, da qual as presenças 

do Espírito Santo nas igrejas e de Cristo na Eucaristia, bastam como exemplo. 

Mas não só: as religiões africanas, cuja universalidade no continente negro - pelo 

menos quanto aos aspectos fundamentais – é defendida por Thornton na primeira parte 

do mencionado capítulo5, também aparecem neste segundo grupo.  

Isto porque tais religiões acreditam na constante intervenção dos ancestrais na 

vida, decisões e destinos de sua descendência, o que pode ser lido e sentido por meio de 

relíquias, adivinhações, interpretações e práticas similares. 

No desenvolver de seu argumento, Thornton conclui que, do encontro entre as 

matrizes religiosas católica e africana, resulta nova religião, híbrida – o catolicismo afri-

cano6 – que, por sua vez, afeta o catolicismo branco; pelo menos nas Américas, bem 

como nas regiões africanas onde o encontro entre as duas crenças, ambas baseadas em 

                                                
4  aparição de Fátima, por exemplo. 
5  p. 312 a 334; para tanto, o autor se utiliza de variadas fontes produzidas, entre os séc. XV a XVII, por 

viajantes e missionários; relatos do capuchinho Cavazzi, citado no início deste estudo e confessor da 
rainha Nzinga, também é largamente utilizado, aqui. 

6  p. 312 



3 

 

 

revelações contínuas, acontece.  

Para melhor compreensão deste encontro e das negociações daí decorrentes, tal-

vez se exija alguma incursão sobre a história e o formato destas religiões.  

O catolicismo em Portugal  

Entre o final do século VII e o início do VIII, surge nova fé monoteísta: o isla-

mismo, de rápida expansão7; partindo da Península Arábica, logo alcança ela, a leste, 

China, Indonésia, Síria; a oeste, após conquistar Egito e todo o norte africano, alcança o 

Atlântico. 

Prosseguindo a expansão, Tarik e seus exércitos muçulmanos, em 711 d.C., a-

travessa o Mediterrâneo pelo estreito de Gibraltar8, e conquista todo o sul da Península 

Ibérica, onde implanta o islamismo, que lá permanece, com recuos e avanços decorren-

tes das constantes escaramuças com reinos católicos locais, até finais do séc. XV. 

Como resultado, da guerra política passa-se à guerra religiosa; isto porque, para 

os muçulmanos, é sagrado defender o que o Islã conquista; mas, para os cristãos, Cristo 

é Deus: portanto, ambos se julgavam, mutuamente, heréticos. 

Isto até janeiro de 1492, quando é firmado o pacto de Granada, que encerra o úl-

timo dos governos muçulmanos na Península Ibérica; é quando os Reis Católicos, ao 

receber do rei mouro as chaves da cidade, fazem o juramento solene de manter intacta a 

população local, bem como suas instituições, costumes e tradições.  

Ora, o próprio nome “pacto” remete à ideia de negociações: no caso presente, 

cedem os mouros quanto à entrega das chaves da cidade de Granada aos reis católicos 

que, por sua vez, juram manter intacta a ordem social. 

Mas, malgrado o juramento, é pensamento destes Reis que os muçulmanos de-

vem ser expulsos da Península, para que não mais ofereçam perigo aos reinos locais. 

Mas, não só: o zelo cristão também recai sobre os judeus, considerados nocivos 

à pureza religiosa cristã. 

Novamente aqui se vê a religião utilizada com fins políticos: à pretensão dos 

Reis Católicos quanto à coesão de seu governo, opunha-se, ideologicamente, a fé mo-

                                                
7 sobre o tema, Peter DEMANT, O mundo muçulmano; p. 37, passim 
8 cujo nome, em árabe, significa, exatamente, montanha de Tarik. 
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saica; em outras palavras: para os judeus, sempre haveria poder maior que o dos Reis - o 

poder divino, que já havia mostrado sua força no Egito, quando da gênese judaica. 

Assim é que, em 31 de março do mesmo ano, apenas três meses depois do pacto 

de rendição, é expedido o Édito de expulsão dos judeus: grande parte deles, em fuga, 

muda-se para Portugal que, afinal, é vizinho da Espanha.  

O poder papal  

Há que se recordar, neste ponto, as origens místicas do poder papal: sendo o Pa-

pa visto como sucessor do apóstolo Pedro, a quem Jesus escolheu para edificar sua Igre-

ja9, e sendo Jesus o Filho do próprio Deus, o Criador, senhor de tudo o que há no Uni-

verso, teria o Papa, por nomeado pelo próprio Filho, o poder de gerenciar todas as coi-

sas de Deus, ou seja: poder sobre todas as coisas criadas. 

Daí decorre seu poder para emitir bulas que dão poder temporal aos portugueses 

e espanhóis, como se verá adiante, assim como para outros atos temporais, tais como o 

aval ao Tratado de Tordesilhas, a venda de indulgências, etc., etc.  

Enfraquecimentos do poder papal  

No entanto, ao retomar a transição entre os séculos XV e XVI, não se pode ne-

gligenciar o fato de que a Igreja Católica tradicional já vinha dividida desde que, 

em1204, a Quarta Cruzada, ao destronar Focio10, criara o Império Latino de Constanti-

nopla e a Igreja Ortodoxa.  

Portanto, ao retornar à época de expansão dos reinos ibéricos, deve-se considerar 

que ela coincide com novas turbulências do cristianismo tradicional: de Henrique VIII a 

Zwingli, da Alemanha à Inglaterra e Suíça, surgem novas interpretações da fé cristã, 

enfraquecendo o poder papal de Roma que, encolhido politicamente, passa a ter, talvez, 

na realeza ibérica, seu principal ponto de apoio. 

Assim é que a Igreja Romana quando, como reação aos reformados, exacerba o 

zelo aos dogmas papais com a Contra-Reforma, conta, como parceiros principais, ape-

nas com os reinos ibéricos, paladinos na difusão do catolicismo e na tentativa de subju-

gar judeus e muçulmanos.  

É o momento histórico em que a figura do infante D. Henrique assume inusita-
                                                

9 Mateus, 16:18-19 
10 bispo de Constantinopla, então com poder religioso similar ao do bispo de Roma, hoje Papa 
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das proporções.  

O infante D. Henrique 

Nascido no Porto em 1394, o terceiro filho de D. João I, profundamente religio-

so, passa a estudar as obras astronômicas e geográficas de Ptolomeu, para dirigir a pre-

paração de expedições que, para propagar a fé cristã e prover o poderio econômico e 

político a Portugal, partiriam para encontrar novos caminhos para as Índias, contornan-

do terras muçulmanas, a quem buscava combater. 

Nisto, não havia qualquer novidade: se o Infante decide atingir as Índias pelo 

sul, contornando a África, continente do qual não tinha a mínima noção de tamanho e 

extensão, é pelo mesmo motivo que a Espanha, convencida por Colombo que a Terra 

era redonda, resolve financiá-lo, do que resulta a descoberta das Américas. 

Quanto a isto, esclarecedora é a leitura das motivações do Infante, a partir do 

que informa AZURARA11; induz-se ali que, na alma dele, ardiam duas paixões: o amor a 

Cristo e a Portugal, assim como o ódio ao Islã, que ameaçava a ambos; é possível crer 

que foram estas as paixões que o levaram ao Marrocos, para combater os muçulmanos; 

depois a Sagres, para preparar as navegações que haviam de levar os portugueses a 

combatê-los no oriente, pretensa fonte de suas riquezas. 

Resumindo: na visão do infante, o Islã ameaçava a Europa pelo leste e pelo sul e, 

para destruir a fonte de seu poder, era preciso aniquilar, na Índia, seu comércio com a 

Europa, visto que este lhes dava rendas suficientes para manter seus temíveis exércitos.  

Mas, para combatê-los, era necessário circundar a África, cujo norte era muçul-

mano; restava o oeste, onde havia, apenas, o mar.  

Cabe recordar que, neste momento, o catolicismo não vai muito além da Penín-

sula e da Itália, já que boa parte da França, Inglaterra e quase toda a Europa ocidental 

estão já protestantes, embora sob diversos matizes. 

Cabe lembrar, ainda e enfaticamente, que os mapas da época traziam, além das 

referências geográficas, ilustrações sobre as características dos locais apontados, para 

servir como possíveis referências na viagem; mas muitos destes pontos lá estavam, ape-

nas, por informação de viajantes; ou como efeito final de boatos e fantasias. 

                                                
11 sobre o tema, Gomes Eannes de AZURARA, Chronica do descobrimento e conquista da Guiné, capítulo 

VII. Disponível em <purl.pt/216>.  
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Assim, por exemplo, o Atlas Catalão, de 1375, que traz o desenho de um africa-

no que examina uma pepita de ouro, enquanto um caravaneiro árabe se aproxima.  

É o bastante para que, no imaginário português, dê-se crença aos boatos que cor-

riam sobre o Reino de Preste João das Arábias, rei muito rico, católico de há muito, e 

sobre o qual o próprio D. Henrique demonstra curiosidade e desejo de notícias12; portan-

to, é de se crer que, do mapa, decorre a certeza do português: atingir a África é aliar-se a 

rei católico, descobrindo ouro e barrando muçulmanos. 

 

 

 

 Fonte: http://www.ricardocosta.com/pub/imperiosnegros2.htm   

Talvez tenha sido este o plano do infante português, ao qual a Igreja se alia.  

Alianças entre a Igreja e o Estado laico português 

Em 1460, o infante D. Henrique, ao morrer13, sabe que seus capitães, embora não 

encontrando Preste João, haviam contornado o Golfo da Guiné, começando a dirigir-se 

para o sul, rumo ao extremo do continente africano: em 1436, Gil Eannes havia ultra-

passado o Cabo Bojador; em 1441, Antão Gonçalves e Nuno Tristão alcançaram a Áfri-

ca, fazendo prisioneiros que, supunham eles, poderiam identificar as fontes de ouro que 

abasteciam os muçulmanos. 

É quando novas negociações entre religião e Estado acontecem: o Papa Nicolau 

V edita, em 18 de junho de 1.452, oito anos antes da morte do Infante, a bula Dum Di-

                                                
12  ver Gomes Eannes de AZURARA, op. cit., p. 94/95. 
13 A morte do infante ocorre dezesseis anos depois dos portugueses, por Lançarote Bessanha, fazerem, a 

partir do Senegal, os primeiros escravos africanos da chamada escravidão moderna; segundo AZURARA, 
estes escravos foram vendidos em Lagos, Algarve, em 08.ago.1444. 
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versas, pela qual concede, a Portugal, direito à posse e propriedade de todas as terras 

que o reino vier a descobrir. Mas, não só: concede-lhe, ainda, o direito de escravizar, 

para catequese, os povos que acaso habitem estas novas terras. 

Dois anos depois, novamente o Papa premia o esforço português: em 8 de janei-

ro de 1.454, publica a bula Romanus Pontifex, e Portugal passa a ter o direito de nomear 

dirigentes religiosos, o que dá início ao regime do Padroado, pelo qual se torna firme a 

aliança entre o poder divino e o temporal; conseqüentemente, Portugal passa a estar 

oficialmente autorizado a gerir os negócios da cristandade nas terras que descobrisse. 

Especulativamente, ao se retomar o momento histórico, parece possível conju-

gar, para melhor compreensão:  

. o catolicismo, neste momento, encontra-se quase confinado à Península Ibérica 

e à Itália, já que, ao sul, estão os muçulmanos; a leste, o cristianismo reformado 

e o catolicismo ortodoxo; a oeste, o mar. Portanto, o poder papal está bastante 

limitado. 

. os reinos ibéricos, profundamente católicos, têm a tecnologia capaz de atingir 

novas terras; mas não a legitimação divina para conquistá-las, o que pode ser 

concedido pelo Papa que, por sucessor de Pedro, é o representante do Cristo, fi-

lho e parte do Criador e dono do universo. 

Se assim é, ambas as partes estão interdependentes; mas têm o que oferecer mu-

tuamente; o que facilita a troca de favores e as negociações. 

O catolicismo português, na África 

À luz do que até aqui vai visto, parece aceitável crer que o catolicismo, quando 

atinge a África, está recoberto pelo sentimento de Missão: os portugueses – e, depois, 

diversos outros povos europeus, por motivos diversos – revestem-se com o espírito de 

redentorismo, e assim enxergam, nos africanos e em seus costumes, vistos como demo-

níacos, objetos da necessária aplicação de seu destino manifesto, que é a difusão da cris-

tandade. 

Mas, a partir de então, os objetivos europeus parecem alterar-se ou, pelos menos, 

ampliar-se: ao combate aos muçulmanos, acrescenta-se a catequese, mesmo que com-

pulsória, dos povos encontrados. É então que a idéia de Missão, por divina, pia, obriga-

tória, passa a permear os objetivos de conquista, impulsionando as Navegações. 
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Isto posto, parece tornarem-se um pouco mais compreensíveis as justificativas 

adotadas para a escravatura imposta aos povos encontrados, tanto em África quanto nas 

Américas, da qual o mito hamítico14, aplicado ao africano, parece ser, apenas, uma face.  

À luz desta chave, talvez se torne inteligível o que leva o Pe. Vieira a dizer15, re-

ferindo-se à navegação escravista entre África e Brasil, normalmente favorável: 
Algum grande mistério se encerra logo nesta transmigração, e 
mais se notarmos ser tão singularmente favorecida e assistida de 
Deus, que não havendo em todo o oceano navegação sem perigo 
e contrariedade de ventos, só a que tira de suas pátrias a estas 
gentes e as traz ao exercício do cativeiro, é sempre com vento à 
popa, e sem mudar vela. 

Ora, em se admitindo que o espírito português se assenta fortemente na visão 

missionária quando se expande pela África e pelas Américas, passa a ser compreensível 

a exigência do catolicismo enquanto condição para a paz; parece ser o que acontece 

quando da primeira conversão de Nzinga, naquele momento em embaixada pelo Ndon-

go, buscando acordos com Portugal! 

Talvez passe a ser compreensível, ainda, que esta conversão tenha sido revesti-

da, apenas, de caráter político, negocial; o que justifica ter sido logo renegada, a partir 

do momento em que Portugal descumpre as bases do tratado então firmado. 

Um pouco além da religião 

Subsidiariamente, note-se que à “piedade” da escravidão, logo se junta novo a-

lento: a busca de tesouros; disto, dá conta a forma como Portugal tratou a questão da 

conversão do rei de Angola, conforme informa GLASGOW16: 
[...] em 1504, um representante do Ngola na Corte Congolesa 
sugeriu a alguns missionários em Mbanza Kongo (São Salvador) 
que seu monarca gostaria de ser convertido à nova religião. Esse 
representante dera ao rei congolês, Nzinga a Mbemba, "alguns 
braceletes de prata" com o pedido que fossem entregues ao rei 
luso. Em Lisboa, esses presentes excitaram a imaginação dos 
portugueses e confirmaram ulteriormente sua crença de que 
metais preciosos abundavam no Ndongo. [...] Aparentemente, 
nada se fez com respeito a esse pedido até o ano de 1520. Então, 
Dom Manuel, rei de Portugal, redigiu um regimento em Évora e 
ordenou a dois antigos residentes no Congo, Manuel Pacheco e 

                                                
14 no qual Noé amaldiçoa seu neto Canaã e sua descendência, condenando-os a escravos de seus outros 

netos, mesmo em gerações futuras; o cristianismo, nos primeiros contatos com a África, busca 
identificar os povos encontrados com esta descendência, de forma a justificar o processo escravista 
como sacrifício português a favor da fé cristã; sobre a maldição, Gênesis, 9:18-28 

15 Sermão XXVI "a transmigração”, citado po Luis Felipe de ALENCASTRO, em O trato dos viventes, p. 63 
16  Roy GLASGOW, Nzinga, p. 22 e ss 
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Balthazar de Castro, que visitassem "el Rey d'Angola". Pelas 
instruções, incubia-lhes procurar a corte do monarca africano e 
explorar "as possibilidades missionárias e comerciais" da região.  

Prossegue GLASGOW, mesma pg. e obra, citando extratos do regimento: 
Confiamo-vos essa missão com a finalidade principal de 
averiguar se o Rei de Angola deseja realmente ser cristianizado 
tal como foi feito no Congo. Foi-nos dito que o Rei realmente o 
deseja e que os mensageiros enviados pelo Rei exprimiram essas 
idéias. Juntamente com isso, fomos informados que no reino de 
Angola poderão ser encontradas algumas minas de prata. 
Devereis tentar encontrá-las, e também procurar saber se há 
outros metais. Deus antes e acima de tudo, mas tenhais em mente 
também o ouro. (sem destaque no original) 

Aparentemente, o aspecto missionário do catolicismo português havia perdido 

alguma força entre 1504 e 1520; segundo informa, explicitamente, o texto supra, o rei 

de Angola pediu conversão já na primeira data acima; mas só foi atendido na segunda, 

quando o missionismo é retomado, talvez pelos motivos que o próprio rei explica: “Jun-

tamente com isso, fomos informados que no reino de Angola poderão ser encontradas 

algumas minas de prata”... Isto, depois de dezesseis anos; apenas em 1520! Então, sin-

tomaticamente, prossegue o rei: “Deus antes e acima de tudo, mas tenhais em mente 

também o ouro”... 

Parece evidente que, já neste momento, as bases religiosas em que a expansão 

ibérica se assentava, começam a concorrer com a busca de riquezas materiais em que se 

assentavam os cofres de Portugal. 

Bases religiosas 

Mas, para compreender como o encontro e as negociações religiosas entre cris-

tãos e africanos foram possíveis, especialmente na África ocidental, talvez se mostre 

necessário conhecer como as duas religiões interpretavam o maravilhoso, de forma a 

permitir-lhes combinar-se.  

Religiões reveladas 

É do próprio fundamento das religiões reveladas17 a existência de um só Deus, 

criador, onipotente, onipresente, onisciente, com vigilância e ação constantes sobre o 

comportamento humano que, ao final, será premiado ou castigado em acordo ao conjun-

to de ações praticadas cá na Terra. 

                                                
17 assim chamadas as que têm “manual de procedimentos”, tido como escrito por inspiração divina; em 

ordem cronológica: o judaísmo, com a Torah; o cristianismo, com a Bíblia; o islamismo, com a Koran. 
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Assim sendo, tal visão pode ser esquematicamente vista como um cone, onde o 

vértice superior é ocupado pelo Criador, de quem emana todo o poder.  

Isto porque tal poder, cujo único detentor é Deus, será exercido, ou não, a seu 

exclusivo critério; alternativamente, será delegado a prepostos divinos - anjos, arcanjos 

- que ocupam o segundo nível, e que foram criados como essência, não como matéria; 

ou, ainda, a humanos excepcionalmente dotados enquanto vivos: os santificados, aloca-

dos ao terceiro nível deste hipotético cone. 

Esquematicamente estas religiões, de forma simplificada, talvez possam assim 

ser representadas: 

Esquema elaborado pelo autor 

 A existência ou não destes prepostos e a crença em seus níveis hierárquicos, po-

deres de intercessão, etc., em muitos casos, determinam a própria essência da religião18, 

formando cânones e dogmas que, no conjunto, servem como orientações disciplinadoras 

da ação dos fiéis, cuja obediência determinará seu destino final: salvação ou danação, 

ambas eternas. 

Em se tratando das religiões que THORNTON denomina de “revelação contínua”, 

é evidente que o quadro de orientadores ou santificados, pelo próprio dinamismo admi-

tido, é mais amplo e atualizável que o adotado pelas de “revelação descontínua”. 

Assim é que, no cristianismo reformado, cujo modelo é a “revelação descontí-

                                                
18 para o cristianismo reformado, não há santificação antes do esperado juízo final; para o catolicismo, 

esta santificação antecipada acontece, e pode ser comprovada por milagres post mortem; para os 
Testemunhas de Jeová, não há santificação ou essência extramatéria: esta será restaurada ao final dos 
tempos comuns, e todos viverão, no renovado paraíso, sob o comando de Cristo e de seus 144.000 
governadores; outras religiões, outras posições, mas que extrapolam os limites deste texto. 
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nua”, são aceitos apenas, como orientadores, os autores dos livros do Velho Testamen-

to, além de Paulo e dos apóstolos de Cristo; o que estabiliza a religiosidade. 

Já para o catolicismo tradicional, baseado que é na “revelação contínua”, os ori-

entadores estão sempre entre nós, e a dinâmica da canonização constante serve como 

veículo de atualização do quadro de santificados. 

Matriz religiosa africana19 

Na África, em se aceitando base religiosa comum conforme acima apontado por 

THORNTON, se também utilizado o esquema do cone, o topo, como nas demais religiões, 

será ocupado pelo Ser Supremo, de quem emana o poder vital. 

Porém, este Ser não interfere nas coisas humanas, já que a interferência está re-

servada aos ocupantes do segundo estágio do cone: os orixás20; no terceiro nível, estão 

os ancestrais e, na base do cone, a comunidade, hierarquizada em acordo à sua proxi-

midade com o poder vital – ou axé, em nagô. 

Para esta fé, do Ser supremo emana a força vital, que percorre exatamente o 

mesmo caminho: de Olodumaré ou Olorum21, para os orixás; daí para os ancestrais e a 

terra; dos ancestrais para a comunidade; da terra para a natureza; daí o respeito à nature-

za, que se assenta na terra, onde há acúmulo e constante reposição de força vital. Es-

quematicamente, talvez se possa representar esta matriz religiosa da seguinte forma: 

                                                
19 sobre o assunto, cabem os artigos “Das culturas tradicionais africanas...”, de Irene Dias de OLIVEIRA e 

“As religiões de matrizes africanas no Brasil”, de Vilson Caetano de SOUZA JÚNIOR, ambos em Nossas 
raízes africanas, de Vilson Caetano de SOUZA JÚNIOR (org.), p. 117/123 e 124/137, respectivamente. 

20 aqui, em idioma nagô, significando, em tradução solta, senhor da cabeça, ou seja: ori=cabeça, mais 
xá= possuidor, senhor, habitante; em jêje, estes seres divinizados são chamados voduns; outros povos, 
outros idiomas, outros nomes; a mesma visão. 

21 Olodumaré, senhor supremo do destino; oló, senhor; odu, destino; maré, supremo. Olorum, senhor do 
orum, a terra dos ancestrais e orixás; ayê, em contraposição, é o nome dado ao mundo humano. 
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Talvez o mais importante, neste ponto, é saber que, por esta visão, o africano en-

tende que a força vital, da qual partilha, provém de seus ancestrais que, portanto, mere-

cem especial tratamento. 

Mais especificamente: compreende que parte de seus rituais pertencem, exclusi-

vamente, a seu grupo, posto que dedicado, apenas, ao ancestral comum; o que leva a 

crer, se visto a contrario sensu, que existem outros rituais, específicos de outros grupos, 

por descendência de outros ancestrais.  

Daí, talvez, a plasticidade religiosa da matriz africana, a aceitar, amalgamando, 

novos santificados, assim como os dogmas e rituais que lhe são associados: isto porque 

a chave para a leitura das informações novas, assentada na diversidade de ritos decor-

rente da diversidade de ancestrais, está pronta e incorporada à sua própria crença. 

Se assim é verdade, a matriz africana não vê crenças novas como heresias, mas, 

sim, apenas como ritos desconhecidos, por vinculados a ancestrais também ainda não 

conhecidos; daí que, sob esta matriz, novas crenças incorporam-se, não se excluem. 

Sobre o tema, o padre salesiano João de CAMPOS JR. assim se manifesta, em seu 

As religiões afro-brasileiras: diálogo possível com o cristianismo, p. 73:  

Para a mentalidade negra não haverá uma visão dualista, não 
haverá contradição. Ainda que separados, ambos os mundos 
coexistirão dentro de si. Se há um sincretismo externo, não há 
um sincretismo interno dentro da alma negra. 

A seguir, e para apoiar o que acima diz, socorre-se ele de Bastide, citando-o em 

As religiões africanas no Brasil, p. 232-233: 
Dediquei quase toda uma de minhas viagens para a Bahia e para 
o Recife à resolução desses problemas, contudo, à medida que 
prosseguia em minhas pesquisas, percebia que o problema 
proposto não existia em relação ao negro: era um falso problema. 
Eu tinha pensado através da lógica do pensamento ocidental – 
baseado no princípio da identificação e da não-contradição; tinha 
imaginado que a todo o sincretismo externo deveria corresponder 
um sincretismo psíquico, que se existe, toma formas bastante 
diferentes do sincretismo externo com o qual, pensei a priori, 
estava ligado. Foi, portanto, através de um corte operado dentro 
da própria alma negra que se deu o sincretismo negro-cristão. 

Divergências e identidades 

THORNTON opina, à p. 313 de seu estudo já citado, que “os africanos e os 

europeus tinham sistemas um pouco diferentes de conhecimento religioso [...], porém 

ainda possuíam várias idéias importantes em comum”. Vai além, ao concluir: “o desen-
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volvimento do cristianismo africano não teria sido possível se eles não tivessem par-

tilhado essas idéias”. 

Parece certo: assim como os africanos, também o cristianismo tem raízes na 

visão dual, em que ao mundo místico se subordina o mundo físico, sendo que aquele se 

destina a receber a alma/essência vital dos mortos/ancestrais; a identidade entre os cones 

esquematizados acima propostos, parece realmente apontar na direção desta 

semelhança, quando não da igualdade. 

Outro	   ponto:	   tanto	   africanos	   quanto	   cristãos	   católicos	   acreditam	   que	   o	  

conhecimento	  sobre	  o	  mundo	  místico	  se	  dá	  por	  revelações;	  mas,	  para	  os	  europeus	  

de	  então,	  a	  revelação	  africana	  nascia,	  fundamentalmente,	  das	  mãos	  do	  Demônio22,	  

enquanto	  as	   revelações	  próprias	   são	   consideradas	  obras	  de	   santificados;	  quando	  

não,	  do	  próprio	  Deus.	  

Em	   contrapartida,	   embora	   as	   culturas,	   do	   ponto	   de	   vista	   antropológico,	  

mantenham	   a	   tendência	   de	   hierarquizar-‐se	   a	   partir	   do	   próprio	   pertencimento	   –	  

isto	  é:	  as	  culturas	  alheias	  são	  julgadas	  inferiores	  àquela	  de	  onde	  o	  julgamento	  parte	  

–	  a	  multiplicidade	  africana	  de	  ancestrais,	  produzindo	  a	  convivência	  pacífica	  entre	  

múltiplos	   rituais,	   parece	  mais	   receptiva	   ao	   exótico,	   ao	   novo,	   ao	   inusitado,	   que	   a	  

européia,	  mais	  rígida,	  visto	  que	  mais	  dogmática	  e	  ortodoxa.	  

Assim	   sendo,	   enquanto	   os	   católicos	   acreditavam	   que	   as	   revelações	   afri-‐

canas,	   em	   geral,	   poderiam	   efetivamente	   incorporar	  mensagens	   do	   outro	  mundo,	  

mas	   que,	   por	   sua	   origem	   diabólica,	   não	   deveriam	   ser	   seguidas,	   os	   africanos	  

estavam	  menos	  preocupados	  com	  a	  origem	  das	  revelações;	  ou,	  mesmo,	  como	  estas	  

eram	  continuamente	  reatualizadas	  pelo	  contato	  com	  os	  ancestrais,	   com	  qualquer	  

modelo	  de	  ortodoxia.	  	  

Talvez	   este	   o	   ponto	   que	   leva	   THORNTON	   a	   opinar,	   à	   p.	   325	   de	   sua	   obra	   já	  

citada:	  “quando	  os	  africanos	  entraram	  em	  contato	  com	  os	  cristãos,	  [...]	  as	  relações	  

entre	   as	   duas	   tradições	   não	   eram	  hostis,	   pelo	  menos	   do	  ponto	   de	   vista	   dos	   afri-‐

canos”.	  
                                                

22 Interessante estudo sobre o tema, cobrindo o Rio de Janeiro na pós Abolição, está em Medo do feitiço, 
de Yvonne Maggie. Mais interessante ainda: o livro, publicado em 1992, traz, no final do primeiro 
parágrafo da introdução, o seguinte texto: “Ninguém esquece o medo infantil ao ver vela, galinha preta 
[...], na esquina de casa”. Note-se que o verbo está no tempo presente; o livro foi publicado em 1992. 
Parece que o medo da magia de matriz africana persistiu, no longo prazo... 
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Em	   rápido	   resumo:	   enquanto,	   para	   os	   católicos,	   as	   revelações	   tinham	  

validade	   permanente,	   atualizadas	   por	   santificados,	   e	   as	   orientações	   compor-‐

tamentais	  se	  encontravam	  consubstanciadas	  no	  Livro	  Sagrado,	  a	  postura	  perante	  o	  

sagrado,	   para	   os	   africanos,	   se	   renovava	   de	  momento	   a	   momento,	   em	   acordo	   às	  

revelações	  sempre	  atualizadas.	  	  

Daí	   a	   grande	   diferença:	   para	   o	   catolicismo,	   o	   Livro	   dá	   o	   guia,	   o	   Papa	   a	  

orientação,	   os	   santificados,	   a	   atualização,	   fornecendo	   forte	   ortodoxia;	   já	   para	   a	  

matriz	   africana,	   a	   ortodoxia	   parece	   impossível,	   à	   vista	   das	   revelações	   contínuas,	  

dinâmicas,	   diversificadas	   momento	   a	   momento,	   pessoa	   a	   pessoa,	   ancestral	   a	  

ancestral,	  orixá	  a	  orixá!	  

Assim	   sendo,	   parece	   possível	   inferir:	   é	   da	   inexistência	   de	   ortodoxia	   que	  

deriva	  a	  conversão	  sem	  culpa	  do	  africano	  ao	  cristianismo	  em	  geral,	  mesmo	  even-‐

tualmente	   mantendo	   suas	   convicções	   tradicionais;	   para	   ele,	   não	   há	   qualquer	  

incompatibilidade	   entre	   as	   revelações	   que	   obtém	   continuamente,	   aquelas	   con-‐

tínuas	   de	   outras	   fontes	   e,	   mesmo,	   as	   antigas	   que,	   antes	   de	   confrontar-‐se,	   com-‐

plementam-‐se!	  	  

No entanto, há que se ressaltar o rigor com que o modelo católico filtra a atuali-

zação de suas revelações: assim o processo de canonização a exigir, salvo opção do 

próprio Papa e caso a caso, a comprovação de milagres. Inclusive, post mortem. 

À luz do que foi visto, esta exigência parece bastante compreensível: se o mila-

gre pode ser entendido como a ocorrência de fatos além do natural, trata-se de fatos só 

possíveis pela intervenção de seres que dominam, controlam e agem em nível além dos 

limites disponíveis para o simples mortal. 

Ora, se tais fatos acontecem pela intercessão daqueles que, pretensamente, se 

encontram “salvos” e em nível superior ao comum da humanidade, é porque tais pesso-

as – ou melhor, seus espíritos - têm o poder de contatar quem domina a natureza; por-

tanto, convivem, pelo menos no momento do milagre, com o sagrado, com o maravilho-

so; e dele fazem parte. 

Porém, este filtro é estranho ao modelo africano: para este a morte, transição en-

tre o ayê e o orum, é destino de todos, independentemente das ações do passado. 

Outro ponto: não há qualquer eternidade em recompensas ou castigos na visão 
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africana de mundo, visto que a vida presente apresentar-se-á melhor ou pior em acordo 

à sintonia que o africano tiver com seus ancestrais e orixás; e o destino de todos é trans-

formar-se em ancestral, que será tão eterno quanto a duração de sua linhagem. 

Possivelmente, decorra daí a incondicional aceitação africana aos santos católi-

cos, o que deve ter facilitado o surgimento do catolicismo negro, religião de acréscimos 

e adaptações - não de exclusões; isto porque, para o africano, a cosmologia cristã parece 

ter-se apresentado, apenas, como complementar; e totalmente compreensível. 

Conclusão 

Utilizada inicialmente como justificativa principal para a conquista e expansão 

ibérica, a religião cristã, por seu missionismo, não parece ter-se preocupado em 

conhecer fundamentos e filosofias em que a crença dos catequizandos se apoiava: sim-

plesmente imputou a ela a ação demoníaca, quando não a ignorou. 

Assim sendo, em nenhum momento parece ter havido qualquer preocupação 

europeia com a já antiga existência de fiéis a religiões reveladas nas áreas que seriam 

conquistadas, exceto quando as crenças encontradas poderiam servir como base cate-

quética, convertendo o maravilhoso local em maravilhoso cristão, por exemplo. 

Isto, mesmo quando esta existência, permanência e persistência religiosa era 

notória, como o foi, por exemplo, o islamismo na Alta Guiné, e o catolicismo na África 

Central e Etiópia23. 

Se assim é, a partir do encontro íbero-africano, a religião católica adquire, para 

os europeus, status de instrumento imprescindível à “salvação” das almas encontradas, 

entendidas como perdidas, por fiéis ao Demônio; daí a decidir-se pela catequese 

intensiva, mesmo que, para tanto, se mostrasse necessário dominar os corpos para que 

as almas fossem salvas. 

Como decorrência, parece possível inferir que, para os europeus, a escravidão 

alheia consistia, a seus olhos, obra pia e caridade; e a tortura imposta aos escravos, 

sacrifício necessário à salvação. 

De tal forma a conversão ao catolicismo passou a ser imprescindível para os 

europeus na aceitação da paz na África dos primeiros tempos, que é esta a principal 

                                                
23 O batismo do guardião dos tesouros da Candace da Etiópia, por Felipe, é relatada em Atos 8:27 e ss., 

sendo anterior, até, à conversão do apóstolo Paulo! 
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moeda de troca que a rainha Nzinga oferece aos portugueses, na carta enviada ao 

governador Luís Martins de Sousa Chichorro, em 13.dez.1655, em que propõe a paz 

com Portugual24; tanto assim que este governador, ao informar a seu rei, em carta datada 

de 8 de dezembro de 165725, sobre os termos da paz firmada com a Rainha, assim se 

posiciona: 
Parece a mim e a muitas outras pessoas de bom senso, que o tra-
balho que realizei para Vossa Majestade, não é desprezível, já 
que Vossa Majestade está por demais preocupada com aquilo 
que diz respeito a Deus e à nossa santa religião. Parece que 
melhor resultado está no fato da Rainha, que rejeitara por 
completo os ensinamentos de nossa religião, ter retornado à 
Igreja Católica reconcialiada depois de demonstrar tantos sinais 
de arrependimento; ela ouve a Missa todos os dias com grande 
respeito e adora a Imagem do Cristo Crucificado, que conserva 
numa Capela particular (ao lado da Igreja) que construiu. 

Dita está a importância dada, à religião, pelo poder estatal português de então.  

Mas, respondida está a questão quanto à sinceridade da fé demonstrada por 

Nzinga? E quanto ao povo sobre o qual ela reinava? 

Cabe informar que a Rainha consultou três de seus xingulas26, ao resolver recon-

verter-se ao catolicismo; e que, se o fez, foi porque foi, por eles, aconselhada a tanto. 

Resta informar, ainda, que, por ocasião de sua morte, seus xingulas conseguem 

convencer os representantes católicos da necessária realização de rituais fúnebres tradi-

cionais! Portanto, mesmo convertida, a Rainha permitiu - e, provavelmente, manteve 

junto a si – a influência de seus sacerdotes tradicionais! Caso contrário, que autoridade 

teriam eles para negociar com os representantes da religião universal? 

Resta ainda dizer que, morta a Rainha, e como era de seu desejo, é sua irmã, 

Mocambo, até então prisioneira dos cristãos, quem a sucede; e que a liberdade desta é 

desejo explícito na carta de 13.dez.1655 ao governador Chichorro, já citada. Veja-se27: 
Na realidade, tenho muitas queixas a fazer contra os 
governadores precedentes, os quais sempre prometiam libertar 
minha irmã. [...] Porém, eles nunca a devolveram para mim: ao 
contrário, eles (os governadores) travaram guerras contra mim, 
perturbando-me, e forçando-me a ser muito severa e a usar 
métodos tirânicos [...]. Prometo-vos que cessarei todas estas 

                                                
24 Roy GLASGOW, op. cit., apêndice A, p. 183-185 
25 idem, apêndice C, p. 190-191 
26 médiuns responsáveis pela “revelação contínua” entre os imbangala; aqui, preservada a grafia utilizada 

pelo autor: xingula, para THORNTON; já GLASGOW, dentre outros, prefere xinguila. 
27 conforme GLASGOW, op. cit., p. 183-184, apêndice A 
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atividades tão logo possa, e permitirei aos sacerdotes [...] 
entrarem em meu reino. [...] Por isso é que eu vos peço para me 
enviar o Padre Serafim e o Padre João [...]. Peço-lhe que envie 
minha irmã com esses dois missionários, pois ela estará em boa 
companhia e bem protegida. 

Parece, aqui, notória, a proposta de negociar a liberdade da irmã pela fé católica; 

o que, afinal, foi conseguido. 

Mas, sucessora da irmã morta, também Mocambo tem reinado curto; morre, e é 

sucedida por seu marido, Nzinga Amona, “o Cruel”, cujas atitudes bem demonstram sua 

obediência ao catolicismo: 

1. Manda decapitar Calisto Zelotes dos Reis Magos, o religioso africano que 

servira Nzinga como secretário; 

2. Manda queimar a Igreja dedicada a Santa Ana, que Nzinga havia mandado 

construir em princípios de 1661, e que havia inaugurado em agosto de 1663. 

São atitudes que bastam para comprovar que o catolicismo, em Matamba, mal 

sobreviveu à Rainha que, talvez, o tenha realmente adotado de coração; mas que o efeito 

final foi, apenas, o de campo de negociação. 

APÊNDICE: UM POUCO ALÉM DE NZINGA 

1. Além do catolicismo 

Ampliando este ponto de vista, mas sem qualquer pretensão de aprofundar-se no 

assunto neste momento, resta lembrar que, além do catolicismo, outros formatos cris-

tãos também serviram como fundo ao desenvolvimento de negociações; assim o último 

capítulo de Na casa de meu pai, em que Kwame Anthony APPIAH relata o confronto 

entre a religião tradicional africana a que sua família pertencia, e o cristianismo refor-

mado a que seu pai, casado com uma inglesa, havia aderido. 

Em rápido resumo: sendo matrilinear sua tradição cultural, o corpo do defunto 

pertencia à tia do autor, que queria realizar rituais africanos para o enterro; mas, tais 

rituais eram heresias para os cristãos da família, incluindo-se aí o próprio morto. Do 

confronto resta a promulgação de leis, disciplinando a vida social local! 

2. Irmandades: entre o catolicismo e a tradição 

As irmandades de pretos e pardos têm sido vistas como elos eficazes nas liga-

ções e espaços de diálogo e contato entre o catolicismo tradicional e as tradições africa-
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nas; isto porque, caracterizadas pela gestão efetivada por leigos, trouxeram, para o cam-

po do sagrado, suas festas e comemorações sacralizadas, negociando a sincretização; 

exemplo suficiente: as congadas, coroações do Rei do Congo28. 

Sobre o tema, bem se debruçam, dentre muitos outros, Antônia Aparecida QUIN-

TÃO, em Lá vem meu parente; também assim Mariza de Carvalho SOARES, em Devotos 

da cor, além de Pierre VERGER, em seu festejado Orixás. 

3. Contatos, atritos, negociações atuais 

A atualidade tem assistido a duas visões opostas, presentes no cotidiano nacional 

e internacional: de um lado, o noticiário vem, consistentemente, referindo-se ao “fun-

damentalismo islâmico” como gerador de “terroristas muçulmanos”, vinculados, como 

autores, a ataques assassinos e suicidas, vitimando civis inocentes; simbólica e sublimi-

narmente, vinculam a religião ao terrorismo, de tal forma que presidentes da mais influ-

ente nação do planeta chegam a identificar a religião de Maomé como geratriz do “eixo 

do mal”, a ameaçar, mundialmente, os povos cristãos. 

No Brasil, ataques ao candomblé e vinculações de crimes bárbaros à prática de 

“magia negra” são comuns; mesmo quando os criminosos, assim como as vítimas, não 

são negros. Ou, pelo menos, não tão negros assim. 

Por outro lado, praias brasileiras ostentam estátuas que homenageiam orixás e o 

candomblé já se sente mais confortável em contato com a sociedade; além disto, o Con-

cílio Vaticano II recomenda o diálogo entre o catolicismo e as demais religiões, inclusi-

ve as de matriz africana, do qual dá conta, dentre outros, o já citado Pe. João de CAMPOS 

JR., em As religiões afro-brasileiras: diálogo possível com o cristianismo.  

Assim sendo, pode-se afirmar que os contatos e negociações interreligiosos con-

tinuam; mesmo quando necessário, para tanto, concordar com Mia Couto, e aceitar-se 

certa morte; mesmo que, apenas, para renascer um bocado. 
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