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PRÓLOGO: AGRADECIMENTOS 

. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a possibilidade de 

realizar esta atividade conjunta do Nusec e do GPAD. É a segunda 

vez que sou acolhida por vocês, então novamente agradeço a boa 

vontade. Ao longo da minha exposição, acho que ficará claro porque 

eu acredito que nossos trabalhos possam se relacionar e porque mim 

é importante trazer aqui os resultados preliminares desta pesquisa 

em andamento. 

Eu organizei minha exposição falando primeiro de um quadro 

geral da pesquisa e depois, trazendo dados e reflexões sobre os 

investimentos de campo que já realizamos, com algumas fotos num 

Power point. Acho que a primeira parte, de cunho metodológico - e 

peço desculpas se ela ficar extensa -, pode ser útil para compartilhar 

estratégias para etnografar rituais em sociedades complexas. Os 

dados de campo vão mostrar avanços em relação ao texto que passei 

para vocês lerem, que era ainda o projeto da pesquisa. 

 

INTRODUÇÃO. 

No dia 23 de setembro de 2014, encontrei no Jornal O Estado 

de São Paulo uma matéria sobre o mercado de doces no Brasil, 

intitulada: “Doces sem frescura como o de abóbora, batata e até a 

bananinha resistem ao gourmet”. No texto, ficava-se sabendo que o 
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Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de balas, doces e 

chocolates do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da 

Alemanha. Segundo um entrevistado, o consultor da Food Service 

Company, Adri Vicente Junior, boa parte desses doces concentrou 

suas vendas em segmentos de renda menor:  

“A maioria dos lugares onde esses produtos eram 

disponibilizados se transformou. As padarias, por exemplo, 

estão caminhando para se tornarem butiques de pães. As 

cantinas de escolas privadas deixaram de comprar esses 

produtos, algumas nem mesmo permitem doces”, explica. “Isso 

não quer dizer que eles não tenham mercado, pelo contrário. 

  

A empresária Claudineia Moraco, também entrevistada, deu seu 

depoimento: “Quando entrei no ramo [em 1997, comprando uma 

distribuidora de doces], encontrei alguns produtos que não via desde 

criança, como a casquinha de sorvete com maria-mole em cima”. Em 

2002, com a quebra de algumas indústrias que forneciam maria-

mole, bananinha e doces de abóbora e batata, a empresária viu uma 

segunda oportunidade e adquiriu a fábrica da marca Clamel. “Entrei 

no mercado porque percebi que esses produtos faltariam”, justifica. 

 A Clamel aumenta sua produção a cada ano e, entre janeiro e junho 

de 2014, produziu cerca de 91 mil caixas de doces por mês, com 

faturamento médio de R$ 554 mil. A empresária diz que só não 

vende mais porque não dá conta de aumentar a produção.  

Alguns meses antes desta matéria, garimpando nas estantes da 

Livraria Cultura do Centro do Rio, havia me deparado com uma obra 

de Gilberto Freyre que até então me passara desapercebida: Açúcar: 

uma Sociologia do Doce, um livro de 1932, no qual o autor reúne 

diversas receitas de iguarias como bolos e doces das famílias 

tradicionais do Nordeste brasileiro e onde, segundo a orelha do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1932
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iguaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste_brasileiro
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trabalho: “em análise sociológica, Gilberto Freyre cita o açúcar como 

responsável pela junção de culturas e culinária, ainda em regime de 

escravidão.”3 

Dificilmente minha atenção seria atraída por dois “textos” de 

caráter tão diverso, mas que versam, ambos, sobre a importância 

das coisas de açúcar na sociedade brasileira, se desde 2012 eu não 

estivesse correndo atrás de doce. 

“Correr atrás de doce” é uma espécie de categoria nativa da 

devoção a Cosme e Damião no Rio de Janeiro: correr atrás de doce 

significa formar um grupo de crianças, para passar o dia 27 de 

setembro em busca de saquinhos de doces doados em homenagem a 

C&D. Neste dia, milhares de crianças saem pelas ruas, geralmente 

acompanhadas por um adulto ou adolescente, em busca de 

saquinhos, que podem ser doados tantos na rua mesmo, como na 

porta de casas e edifícios onde moram os doadores. O raio da 

circulação pode ser mais ou menos amplo, dependendo de uma série 

de variáveis que caracterizam cada grupo; os quais podem variar de 

tamanho e tipo de composição ao longo do dia. 

A festa provoca uma série de alterações na rotina da cidade: 

em muitos colégios públicos as aulas são suspensas, ou as faltas 

abonadas, para que as crianças possam coletar saquinhos. Uma 

espécie de competição se instaura entre elas, comparando o número 

recebido por cada uma naquele ano, e em anos anteriores. A prática 

também parece operar como um pequeno rito de passagem, pois ser 

autorizado a sair com os amigos em busca dos saquinhos é sinal de 

crescimento e de algum grau de emancipação (crianças pequenas e 

bebês costumam ir com as mães). 

Como a distribuição pode provocar tumulto, pois as crianças 

“avançam” para pegar os doces, muitos doadores preferem fazer 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar:_uma_Sociologia_do_Doce#cite_note-Freyre-3
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suas ações em carros, transitando pela cidade, com paradas 

estratégicas para a entrega, partindo em busca de outro ponto assim 

que um grupo maior se aproxima e ameaça o sucesso da operação. 

Ou doam os doces em colégios, onde as crianças, do lado de dentro, 

recebem os presentes pelas grades ou através da direção. Assim, 

uma intensa movimentação se estabelece, envolvendo crianças, 

adultos, doces, circulação, espaços, etc.  
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C&D como um caso interessante. 

Meu interesse por Cosme e Damião começou a fermentar em 

2011, quando, em uma mesa–redonda no Iser, falei sobre os 100 

anos da umbanda e do pentecostalismo1, e levantei a questão de um 

possível desaparecimento da umbanda no espaço público carioca, 

tendo sido estimulada pela audiência a procurá-la direito que a 

encontraria. [o texto da mesa foi publicado em Menezes, 

[Não sei se vcs sabem, mas nos anos 1960/1970 havia um 

crescimento muito expressivo da umbanda no Brasil, e também 

começava a haver um ligeiro aumento do pentecostalismo, o que os 

cientistas sociais associavam à modernização conservadora do 

período, apostando num crescimento ainda maior como uma resposta 

à anomia. Há um texto clássico de Peter Fry e Gary Howe  que 

sintetiza bem o espírito da época, Duas respostas à aflição, umbanda 

e pentecostalismo2. Pois bem, a partir dos anos 1980 esta 

                                                           
1
 A umbanda comemora seu aniver’sario em 15/11/1908, quando Zélio de Moraes manifestou suas 

entidades de umbanda na Federação Espírita de Niteroi. O pentecostalismo: Ass Deus em Belém 1911; 

Congregação Cristã do Brasil: 1910. 

2 Em seu texto “duas respostas à aflição, umbanda e pentecostalismo”, Peter Fry e 

Gary Howe (1975) exploraram o crescimento massivo dessas duas filiações 

religiosas, ocorrido nos anos 1960/1970, explicando-o a partir das transformações 

sociais e econômicas aceleradas do período, que envolviam a tríade migração, 

modernização, industrialização. Diante de um quadro de intensas modificações, 

umbanda e pentecostalismo surgiam como alternativas distintas, mas com funções 

comuns, no refazimento de laços em um contexto social inédito, urbano, 

metropolitano. A comunidade religiosa, seja a de congregação ou a de terreiro, 

seria o espaço para a reconstrução de redes de apoio e solidariedade, a saída de 

uma situação de anomia, pois permitia a reconstrução da pessoa enquanto fiel em 

uma nova família, a família de fé.  

Mas nos anos 2010, observa-se um quadro completamente distinto. Se no 

caso do pentecostalismo, o crescimento acelerou-se ainda mais, o que a presença 

capilar e pujante da centenária Assembléia de Deus, comemorando seus 100 anos  

de Brasil em 20112, bem demonstraria-, no caso da umbanda, cujo centenário foi 

celebrado em 20082, a situação seria a oposta. Prandi (2004) apresenta alguns 

dados significativos a respeito:  

O pequeno contingente de afro-brasileiros declarados, em 1980, 

representava apenas 0,6% da população brasileira residente. Em 1991, eles eram 

0,4% e agora, em 2000, são 0,3%. De 1980 a 1991, os afro-brasileiros perderam 
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interpretação vai se revelando equivocada. Lembra-nos Reginaldo 

Prandi que  

Festejados inicialmente como opções religiosas promissoras, 

hoje há entre afro-brasileiros e pentecostais uma distância 

intransponível: de 0,3 % a 22,2%, A ideia de que eram 

alternativas de pesos semelhantes em termos demográficos 

desmoronou. (Prandi in TEIXEIRA & MENEZES, 2013). 

C&D seria um caso bom para pensar as relações interreligiosas 

no Rio de Janeiro contemporâneo, porque se originalmente eles 

seriam dois santos gêmeos mártires católicos do século III/IV, no 

contexto carioca / fluminense / brasileiro, eles podem assumir outros 

significados, e outras configurações,” sincretizando-se” com entidades 

da umbanda e do candomblé, os ibeiji e/ou os erês, transformando-

se eles mesmos em crianças, portanto a devoção a eles se dá em 

muitas tradições religiosas, mas de formas nuançadas. [vou retomar 

esse tópico mais à frente].  

Eu sabia que estava em circulação a ideia de que os saquinhos 

estariam acabando, num arrefecimento associado à condenação dos 

doces como possíveis portadores de feitiço pelos pentecostais. Porém, 

como lembra Edlaine Gomes (Gomes, 2009), a conexão entre doces e 

                                                                                                                                                                          
trinta mil seguidores delcarados, perda que na década seguinte subiu para 71 mil. 

Ou seja, o seguimento das religiões afro-brasileiras está em declínio.   

(...) se o conjunto de afro-brasileiros está em declínio, essa queda é devida 

ao segmento umbandista, que cai, enquanto sobre o candomblé. (...) Em 1991, o 

candomblé já tinha conquistado 16,5% dos seguidores das diferentes 

denominações de origem africana. Em 2000, esse número passou a 24,4%. O 

candomblé cresceu para dentro e para fora do universo afro-brasileiro. Seus 

seguidores declarados eram cerca de 107 mil em 1991 e 140 mil em 2000, o que 

representa um crescimento de 31,3% num período em que a população brasileira 

cresceu 15,7%. Sem dúvida, um belo crescimento. Por outro lado, a umbanda, que 

contava com aproximadamente 542 mil devotos declarados em 1991, viu seu 

contingente reduzido para 432 mil pessoas em 2000. Uma perda enorme, de 

20,2%. (Prandi, 2004: 226-227) 
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feitiço não é propriamente nova, nem feita apenas por pentecostais, 

pois, retomando experiências pessoais de sua família católica da 

Baixada Fluminense, dos anos 1970/1980, lembra que sempre houve 

preocupação por parte dos pais de que algum saquinho pudesse ser 

“enfeitiçado”. Mas o costume era aceitá-lo mesmo assim, e depois 

não repassá-lo à criança. Só que nas últimas décadas, com as 

reconfigurações do campo religioso brasileiro, isto é, com o 

expressivo crescimento pentecostal e neo-pentecostal no país, isso se 

alterou. Notadamente no estado do Rio de Janeiro3, cujas 

peculariades precisam ser ressaltadas: ele é o estado menos católico 

do Brasil e o segundo mais evangélico, sendo que em algumas 

cidades da baixada fluminense o percentual de católicos e evangélicos 

é quase o mesmo. Mas é também o primeiro em número de “sem 

religião” e o segundo mais umbandista, depois do Rio Grande do 

Sul.... A conversão ao pentecostalismo provoca a remodelagem de 

condutas, e a produção de novas moralidades, e há uma 

recomendação geral de não se pegar / aceitar os doces, e uma  

condenação mais explícita da parte de algumas igrejas, distribuindo 

outros doces, propondo a doação ou a troca de saquinhos de CD por 

saquinhos de Jesus, queimando os saquinhos na igreja). Essa 

demarcação forte da identidade cristã através da não-aceitação de 

saquinhos tornou comum, e bastante adequado, que no momento da 

doação, o ofertante pergunte aos pais ou responsáveis se a criança 

pega doce, ou se pode receber doce, numa espécie de “regra da 

etiqueta da oferta de saquinhos”.  

 A suspeita de estar diante de uma situação analiticamente 

interessante levou-me a incluir C&D como um dos casos tratados na 

pesquisa Devoção e Formas de Sociabilidade nas festas e no cotidiano 

                                                           
3
 Ver dados de religião no estado do Rio de Janeiro. Para contextualizações maiores, ver Teixeira & 

Menezes 2006; 2013. 
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(2010-2013). Nesta pesquisa, realizei uma primeira observação sobre 

a festa em setembro de 2012, indo ao Saara, às lojas de doces atrás 

da central do Brasil (graças a uma indicação de Fernando Rabossi), e 

ao Mercadão de Madureira; na igreja católica romana de C&D no 

Andaraí e, no dia da festa (27 de setembro), que fizesse uma 

observação em movimento pela cidade, circulando, a pé e de ônibus, 

pelo Catete, Largo do Machado, Andaraí, Tijuca, Bonsucesso, Olaria 

(onde há uma Igreja Ortodoxa de C&D e São Jorge), Penha. Se houve 

uma passagem estratégica por dois templos, o foco principal da 

observação se manteve em ruas e casas. [carros, menos]. 

Nessa primeira circulação impressionou-me a vitalidade da 

festa, algumas recorrências nos modos de vestir e andar das crianças 

para além das divisões zona norte/zona sul, para além do que me 

parecia num primeiro momento “marcadores de classe, cor”. Para 

alguns interlocutores, havia o discurso de medo, com a favela 

descendo, ou, como disse uma amiga “uma impressionante miséria 

exposta”. Identifiquei também práticas de doação mais e menos 

próximas de uma noção de caridade, além da associação da festa a 

um certo lugar social da criança, e a uma certa idealização da 

infância. Identifiquei também intensas relações intergeracionais 

motivadas pelos festejos: transmissão familiar de certos papéis 

religiosos, certas funções “herdadas”, como a obrigação de continuar 

dando saquinhos pela família. Interessei-me também pelo religioso 

aparecendo de forma bastante difusa: dar por devoção, dar por 

promessa, [talvez fossem muito poucos] em relação aos que davam 

por gosto, diversão ou tradição. Dar assinalava também o 

adultamento do doador: quem recebeu na infância passa a dar, numa 

espécie de retribuição intergeracional por uma infância feliz.  

Fiquei também interessada pelo lugar dos doces nisso tudo: o 

que é um ritual em torno de doces, que tipo de doces são esses, 
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porque esses doces e não outros. Como e onde comprar, escolher, 

montar um saquinho... Por que essa festa do açúcar em excesso, até 

um certo [empanzinamento], e isso associado a crianças? 

Deste primeiro campo solitário, surgiu um conjunto 

considerável de questões, complexas, instigantes. Decidi então 

montar um projeto sobre isso. 
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MONTAGEM DO PROJETO DOCES SANTOS  

 O Projeto Doces Santos construído em diálogo, em 

contraponto com projetos anteriores: o de mestrado, Devoção, 

diversão e poder, sobre a Festa da Penha; o de doutorado, A 

dinâmica do sagrado, sobre formas de sociabilidade em um convento 

franciscano no Largo da Carioca. 

A pesquisa de mestrado foi sobre o que a literatura classificava 

de “uma festa de santo tradicional da cidade do Rio de 
Janeiro”, em honra a Nossa Senhora da Penha, realizado no 

bairro carioca do mesmo nome, cujas origens remontariam ao 
século XVIII, mas que ainda era celebrada com importância nos 

anos 1990 e havia um razoável material historiográfico sobre ela, 
bem; Realizei campo em arquivos e no evento, entre 1992 e 
1994, analisando os diversos significados atribuídos à festa por seus 

participantes, no presente e ao longo da história, tanto organizadores 
como devotos, barraqueiros, moradores do local, funcionários da 

região administrativa, vereadores e deputados com bases locais e 
seus cabos eleitorais, funcionários do órgão estadual que havia 
tombado o prédio, etc, procurando recompor as formas de 

sociabilidade tecidas em seu redor, bem como as disputas por 
seu significado e pelo controle de sua organização, dimensões 

polifônicas. 
Já na pesquisa de doutorado, meu foco não era uma festa, mas 

o cotidiano de um espaço ritual classificado como um 

santuário e a possibilidade de encontrar um fenômeno 
religioso expressivo – a benção de SA, que é dada toda a 3ª. 

feira no convento, atraindo nos anos 2000 cerca de 5mil 
pessoas por semana. Religião onde ela não parece estar, no 
centro da cidade. Na pesquisa, procurei explorar, através da 

etnografia das celebrações e práticas devocionais realizadas no 
Convento, bem como de outras atividades ritualizadas de caráter não 

exclusivamente religioso, como as situações analisadas eram capazes 
de articular uma "comunidade transitiva", ou melhor, "comunidades 
transitivas" formadas em torno de Santo Antônio, de outros santos, 

do convento, dos frades, do lugar. 

  

Pesquisa doces santos pontos em comum com esses trabalhos, 

e com trabalhos de meus orientandos: 

- continuar com religião num sentido fluido, não substantivado. 

Religião como um recorte social, histórico que recobre um 
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determinado território – maleável... conjunto de relações, léxico, 

condutas particulares... variáveis. Não eternas (projeto moderno)4. 

- religião e formas sociabilidade – relações, grupos, agregações. 

- campo em festas, expertise: importância de alongar o período 

da festa, de domesticar o olhar e controlar a frustração, e estratégias 

para isso. 

                                                           
4 Perceber a antropologia da religião menos como um domínio específico do 

entendimento do religioso e mais como uma das áreas de exercício reflexivo 

e de produção do conhecimento sobre a alteridade e a diferença. 

Área interessante ainda mais porque nas últimas décadas a religião se 

tornou uma espécie de ponto de pauta global, surgindo em cruzamentos 

inusitados e obrigando pesquisadores que anteriormente nunca haviam se 

ocupado do assunto a se debruçarem sobre o tema.   

Os movimentos do religioso na contemporaneidade revelam-se não apenas 

como religiões que se transformam, ou como o domínio do religioso que se 

coloca em relação ou que se torna visível em locais / situações / eventos / 

controvérsias onde antes não estava, ou onde antes não se dava conta de 

sua presença. São, também, movimentos que permitem colocar a própria 

especificidade do domínio do religioso em questão, através da percepção da 

porosidade de suas fronteiras, das disputas classificatórias em que se vê 

envolvido, de abordagens que procuram des-substancializá-lo e toma-lo não 

como um universal da humanidade, mas como um território indefinido e 

maleável (mas bastante eficaz) de condensação de práticas e discursos, de 

manipulações simbólicas, cuja análise permite-nos refletir sobre a produção 

(histórica) de margens, de fronteiras e de relações de subordinação.  

O caminho que sigo, portanto, é pensar o religioso em relação a ideologias 

modernas, como uma certa construção ocidental por sobre “a humanidade”( 

uma outra noção construída na era moderna), e por isso mesmo, passível 

de ser utilizado como um domínio heuristicamente produtivo para se 

questionar os pressupostos e os limites das ciências sociais. Pois se a 

Antropologia traz em seus conceitos e práticas as marcas do contexto 

colonial em que foi gestada, um bom teste para o alcance de suas 

formulações pode estar no domínio do religioso, em que as teorias nativas e 

as teorias acadêmicas estiveram muitas vezes em aberto confronto, e em 

que pretensões de produção de um conhecimento universal foram desde 

sempre contestadas. 

 



12 

 

- “campo religioso brasileiro” – campo aqui entendido tanto no 

sentido bourdiesiano, como no sentido da antropologia social inglesa 

de “Field”, o que me abre espaço para pensar em festas / rituais 

como base de análises situacionais que permitam recuperar uma 

complexidade enorme por trás das situações analisadas  

- Desdobrar de situações complexas resulta no que eu tenho 

chamado de uma antropologia de icebergs, você vê uma ponta, 

mas quando olha direito vem uma coisa enorme). Menos do que 

descobrir, o que está em jogo é visibilizar o invisível: antropologia 

que visibiliza o que até então passara desapercebido [Nem 

passividade? Nem negação do caráter construído da análise, do 

problema? Tudo é iceberg com um olhar atento] 

. religioso & lúdico; 

. peso de rituais na vida urbana contemporânea  

Distinções / contrapontos a trabalhos anteriores (coisas que eu 

não queria mais fazer, coisas que eu queria experimentar, coisas que 

eu identificava como lacuna) 

– vontade de não trabalhar mais sozinha. Frustração do campo 

em festa.  Definição de um jeito próprio de trabalhar: grupo. 

- acentuar mais a dimensão da religião deslocada do templo, ou 

não focada no templo: religião popular  -> religião vivida, religião en 

train de se faire – religião na prática....(cosmologias in the making, 

ontologias sendo aplicadas).... Interesse teórico meu mais geral / 

demanda deste caso específico, caso ideal {santos que são nebulosas 

– poucos dados históricos – pouco conhecimento da vida deles pelos 

devotos – pouco conhecimentos de grandes milagres. 
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- sincretismo; passagens de personagens: materialidades: 

iconografia / música. (catolicismo / religiões de matrizes afro 

brasileiras / santo daime):  

- Passar a pesquisar o rio de Janeiro. Na verdade, numa espécie 

de paráfrase da formulação de Clifford Geertz de que os antropólogos 

não estudam as aldeias, e sim, nas aldeias, eu até então estudara no 

Rio, mas não o Rio.  Mas agora, me dando conta de um saber 

acumulado sobre a cidade a ser reapropriado, e me aproximando 

também da antropologia urbana, o jogo era outro. 

- Dissolução de unidades de análise pré-construídas - 

etnografias do movimento, em movimento / Caso ideal 

Pesquisa então se construiu com a ideia de experiências 

etnográficas multi-situadas (mesmo que pareça inadequado oepnsar 

o multi-situado numa escala municipal), que fornecerão material a 

ser recortado e analisado em torno de três eixos:  

1) o eixo das relações de reciprocidade estabelecidas através da 

doação de doces, realizando uma “etnografia da generosidade”;  

2) o eixo das relações interreligiosas na sociedade brasileira 

contemporânea, que, se podem se caracterizar pelo trânsito de 

personagens e práticas entre as diferentes vertentes, podem também 

se caracterizar por conflitos e ataques de intolerância, permitindo 

assim uma reconfiguração da temática clássica do sincretismo;  

3) o eixo das formas de sociabilidade no espaço urbano, 

estabelecidas ou ativadas a partir de rituais que serão tratadas 

através do mapeamento tanto de circuitos de distribuição de doces.  

. maior compreensão das diferentes dimensões que constituem o 

tecido social do Rio de Janeiro e Grande Rio. 
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A Pesquisa na Rua: 

 Tensiona as intencionalidades da montagem do projeto... 

1 ) casos anteriores: CAMPO BIBLIOGRÁFICO (INVESTIMENTO NA 

LITERATURA) -  GAP. Folcloristas. Portugal. Contornos, 

temporalidades indefinidas. Variações. Frente dos jornais se 

revelando importante. Frente da internet. Relação da devoção com 

modalidades de religiões afro-brasileiras. Salvador: contraponto; 

Recife: Rene Ribeiro: Ler mais... 

 - Analogias – halloween, festa de aniversário de crianças 

(wagley), doce, guaraná, bolo: pista importante: LS – no suplício do 

Papai Noel). Antropologia e Infância, Antropologia com crianças; 

Cristina Torren, Flávia Pires. 

 

2) Poucas etnografias sobre o tema, ao menos sem ser um estudo da 

umbanda ou do candomblé. 

Birman, Piccolo, Gomes,  

 

3)  Pista importante surgiu quando eu estava nesse período de 

montagem da pesquisa e comecei a falar dela, que era a das 

palestras acadêmicas que me ouviam irem ficando enlevadas, e na 

hora do debate, menos que perguntas teóricas, me trazerem 

depoimentos, casos, me avisarem onde encontrar doces, etc... 

IDEALIZAÇÃO / ENVOLVIMENTO COM TEMA. RETORNO À PROPRIA 

INFÂNCIA. 

4) Frente de arquivo: jornais / jornais religiosos... 

5) Frente etnográfica – criatividade. 
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Desconstrução de unidades de análise pré-fabricadas: como dar 

conta disso metodologicamente? 

SLIDE Metodologia 

MetEtnografia em movimento. Equipe trabalhando 2 anos, 

formatos distintos:  . 2013; . 2014. 

Duas equipes: / composição 

O que fizemos 

. circuito de compra / montagem / doação / captura-recepção / 

manutenção/ armazenamento dos doces. 

Identificar onde estão os circuitos – antropologia de icebergs: 

sensação de universo paralelo. Mercados específicos / rua / casas / 

“momentos íntimos” / carros. Classificações que vão operando ao 

longo desse circuito. Modalidades de relação que vão se constituindo, 

vão sendo demarcadas..   

Diferentes espaços em que a doação se dá: casas, carros, 

creches [escolas], templos (terreiros, centros espíritas, ) 

. Modalidades de doação (troca): saquinho / mesa – festa / 

brinquedo/ cesta básica, material escolar, roupa. “doações 

complementares”; leite / miojo / achocolatado. 

. Transmissão do saber fazer. 

. Redes informais de informação em sociedades complexas – 

reputações de certas casas – certos lugares. Deslocamentos rápidos e 

violentos: boatos. 

- Classificações dos doces, classificações das relações, 

classificações das pessoas; 
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Gramática / lógica da compra / lógica de montar /  lógica de 

pegar / lógica de armazenar. 

Melar / não melar; caber no saquinho; preço; peso; quantidade 

dos doces; quantidade de saquinhos.   

Saquinho bom X ruim. 

Doce tradicional = doce da matéria do Estado de SP ; voltar 

foto: doces de C&D. 

Doce que a criança gosta (atualização do saquinho)  

Doces “pela minha infância” porque era o meu favorito – que 

tipo de relação se produz aí? Curto circuito no tempo? 

Marcas boas, coisas que as crianças gostam. Bombom, chiclete, 

pirulito. 

Doce X alimento. 

Doce X necessidade, utilidade. – brincadeira, diversão: 

caridade... 

Alternância do papel de dar e receber ao longo do dia. 

Saquinho bom: centro espírita em Olaria:  

São 24 doces, um saquinho bom: Suspiro / Peitinho / Amendoim 

Actal / Chiclete spish tutti frutti / Jujuba / 2 balas de tamarindo / 1 

chocolate bola / 1 paçoca actal / 1 bis /1 bombom happy end / 1 

icekiss tentação de morango / 1 chocolate bars supreme ao leite / 1 

bananada / 1 bala de maçã verde, 1 uva, 1 morango (3 balas) / 1 

pingo de leite / 1 doce de abóbora coração / 1 pé de moleque / 1 

chupp chupp doce de leite rossetti / 1 pirulito / 1 nucita (pasta de 

leite condensado) / 1 geladinho pequeno. 

Custo: 
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. Quem doa o que para quem?  

Obviedade: para as crianças.  Etnografia de quem doa o que 

para quem explode com a obviedade, pois se trata de uma festa que 

permite colocar a categoria social criança em operação. Festa que 

demarca quem é, quem não é criança. Festa produz crianças: 

- Produz crianças numa prática discursiva idealizadora sobre a 

criança: sorriso da criança. Criança idealizada: a pureza, a 

ingenuidade, a alegria. O sorriso da criança.  A inocência. Criança é 

aquela que não sabe muito bem o que está acontecendo. Não tem 

malícia. A criança mais criança não pode sair sozinha, porque não 

tem maldade. Para os adolescentes, é “o pirralho”, do qual tem que 

dar conta.  

. Produz crianças ao produzir não-crianças: é muito comum que 

os doadores, diante do avanço de um bando, tente separar maiores e 

menores e grite em plenos pulmões, numa produção de consciência 

que talvez seja violenta: você não. Você não é mais criança. È 

comum também brincadeiras entre as próprias crianças: você com 

barba na cara ainda acha que vai ganhar doce? Você que está 

namorando acha que ainda é criança? Criança que faz criança não ~e 

mais criança. Embora, é verdade, muitas das jovens mães que 

encontrei pegando doces para seus bebês de colo estivessem naquela 

faixa etária ambígua em que talvez pudessem ganhar doces para elas 

mesmas (e certamente seriam elas que iriam comer os doces dos 

filhos...) 

Produz crianças diferenciadas: produz meninos e meninas. 

Saquinho =, brinquedos diferentes. Carrinhos, bolas meninos; 

bonecas meninas.  “reprodução dos padrões, estereótipos de gênero” 

Cores azul / rosa. Estereótipos de gênero também nas crianças de 

umbanda... Mulheres recebem meninos. Homens recebem meninas? 
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Mas que não sejamos nós também os reprodutores de 

estereótipos sobre estereótipos de gênero, ou os que acreditam ter o 

monopólio da reflexividade:  

 . A festa produz também “crianças evangélicas” as que não 

podem pegar doces. Encontramos em campo [Morena] Crianças 

evangélicas que pegam doce para queimar. Crianças, adolescentes 

evangélicos sendo acusados por outros colegas de pegar doces 

escondidos das mães e comerem. Parte da equipe do Pedro II: 

adolescentes evangélicos que estavam comendo doces de C&D pela 

primeira vez. 

 As marcas de classe também aparecem na adjetivação de 

crianças: Lucas Bártolo, num importante trabalho de iniciação 

científica intitulado Entre a Caridade e o Medo, analisou a doação de 

doces em um condomínio em Vista Alegre e demonstra como os 

qualificativos aplicados às crianças que pegam modalidades  

 . Festa opera como demarcador de ritos de passagem em vários 

níveis autonomia de ir sozinho à rua; Não ser mais criança = não 

poder mais pegar doce. Tornar-se doador. Bourdieu: os que jamais 

doarão...Ritos como atos de institui;cão.... 

 

. È importante perceber, no entanto, como as relações de 

proximidade, ou outras variáveis, “alargam o tempo” da categoria 

criança.  

 . Tomemos o caso de Dona Teca, e seu marido, com quem dei 

doces em 2013, na Usina, Tijuca. Comprei os doces na véspera com 

Bia, sua filha, em uma loja de doces do Engenho de Dentro.  

Bia me introduziu, às 8 horas da manhã, no incrível mundo dos 

doces. Em menos de uma hora, compramos o necessário para 
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100 saquinhos razoáveis. Ela precisa comprar correndo, porque 

ainda tem que voltar para casa, deixar os doces e ir para a 

Barra trabalhar. Fico impressionada com sua agilidade mental: 

Marcas, quantidades, pesos, cálculo automático, opções pelos 

maiores ou menores, aperta alguns para sentir a textura. Ë 

preciso que as crianças gostem é preciso que haja doces 

tradicionais de C&D, é preciso que o dinheiro dê, é preciso 100 

saquinhos. Bia, que conhece até a localização dos doces na loja, 

pois compra todos os anos ali, fica aborrecida com alguns doces 

cuja embalagem mudou e alterou suas quantidades, pois terá 

que levar mais sacos e potes para completar os 100 saquinhos. 

Diz que o bombom milimili (de uma marca nova) é muito bom, 

vai comprar este ano. Pergunto como sabe. Diz que aprendeu 

com saquinhos de aniversário de criança; vendo o que seus 

filhos [pequenos] gostam mais de comer quando os ganham. 

De repente, entre uma compra de suspiro e uma de doce de 

leite, Bia vira e me pergunta: “para que é mesmo seu 

trabalho”: explico que é uma pesquisa sobre a importância de 

C&D para a vida das famílias. Bia decide: você tem que 

conversar com a minha mãe, ela sabe tudo. Mas tudo isso 

começou com a minha avó. Quando ela morreu, foi minha mãe 

que passou a dar doces. Minha família dá doces certamente há 

mais de 50 anos. Faz uma pausa. Eu adorava a minha avó, ela 

era maravilhosa: lembro tanto dela nessa época do ano!  

Bia começa a chorar discretamente e eu a acompanho: 

lembranças de avós sempre me comovem. Duas mulheres 

chorando suas respectivas avós numa loja de doces do Engenho 

de Dentro. Então Cosme e Damião é um pouco isso: famílias 

retecendo seus laços, se refazendo, entre gerações. Papéis 

herdados. Penso que  isso é talvez, uma boa forma de 
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conceituar a religião: coisas que as famílias fazem, coisas que 

fazem famílias... 

 Fui até a casa da mãe de Bia, D. Teca, entregar os doces e 

entrevistá-la, mas não me foi permitido ficar para participar da 

montagem dos saquinhos, que seria feita tarde da noite, depois que 

sua filha voltasse do trabalho. Entendi que essa montagem envolvia 

especialização de funções – o genro ia grampear, a filha ia distribuir, 

os netos ficariam em volta, o marido se responsabilizaria por outra 

parte. Estava em jogo um saber fazer, mas também a intimidade – a 

montagem em família faz parte da festa.  

Chego no dia seguinte à tarde para auxiliar a entrega, os 

saquinhos estão prontos na sala em dois blocos: sobre o sofá, 

aqueles que vamos distribuir na rua. Sobre a poltrona, os saquinhos 

que dará para os mais próximos. “As crianças” que vão receber os 

saquinhos englobam, além daquelas que contactaremos na rua, seus 

netos pequenos, mas também seu genro de mais de 50 anos, todas 

as crianças da família, independete de idade, seu irmão de 60 anos; 

seus sobrinhos filhos deste irmão, todos adultos na faixa dos 30, dois 

vizinhos na faixa dos 12/13 anos, eu mesma, meus filhos que já tem 

mais de 20, e amigos da família que virão buscar os seus depois, mas 

cuja idade não pude identificar. Essas pessoas próximas não vão 

correr atrás de doce: os saquinhos virão até eles. 

Slide casa teca 

 Por outro lado, antes de distribuir os saquinhos, dona Teca me 

levou ao quarto de empregada para que rezássemos diante de um 

altar que montou para o dia C&D doces. C&D crianças? Os primeiros 

doces, doces que depois são depositados em árvores, em jardins 

(Parabéns para C&D.) festa de aniversário? C&D como crianças?  
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 Já na rua, a dificuldade de encontrar crianças numa zona de 

passagem, com alto índice de evangélicos e em horário escolar nos 

faz alargar o conceito de criança e dar doce a todo adolescente que 

quisesse.5 

Slide adolescentes 

Slide de altar. 

. Na fila do show do radialista Antonio Carlos: velhos... grávidas... 

mães.... 

Slides 

Alargamento da categoria crianças pode ir mais longe. Ela pode 

incluir as crianças do céu, as crianças desencarnadas, os erês, a 

ibeijada. Alguns casos de templos de umbanda em que frequentamos 

festas de crianças, nos moldes de festas de aniversário de crianças: 

.  . Em um centro espírita de Laranjeiras, que cruza umbanda 

com kardecismo -   caboclos – crianças da creche – doces. Saem – 

crianças desencarnadas descem, comem – nos dão doces. 

. Em uma casa de umbanda em Jacarepaguá, p. ex. as crianças 

desciam, comiam, mas vinham com seus balaios e nos davam doces 

e saquinhos. 

                                                           
5Para escoar os saquinhos, também fui com o marido de Dona Teca até a 

entrada do Borel, para poder encontrar crianças que quisessem saquinhos. 

Dona Teca estranha muito: antiga moradora do Méier, recém-chegada à 

Tijuca para morar perto da filha casada, sente falta da algazarra das ruas 

em que tinha que se proteger do avanço das crianças. E, diante da 

dificuldade de encontrarmos receptores, resolve que em 2014 vai mandar 

os doces para a escola dos netos, no mesmo bairro. 
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 . Na “Casa de Doum” em Olaria, filhos de santo vestidos de 

branco “dão” para as crianças. Depois incorporam, comem, brincam e 

nos dão doces. 
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Dados censo Rio de Janeiro 

2010 

Censo 2010 no que se refere às religiões no país indicam a continuidade da queda do 

catolicismo de 73,8%  em 2000 para 64,6% em 2010, ao lado da também continuidade 

do crescimento evangélico de 15,4% para 22,2%, e, por fim, um também crescimento, 

mas em ritmo menor, dos sem religião, de 7,28%  para 8%. 

puxado pelo Rio de Janeiro que registra abaixo dos 50%, a taxa de 45,8%, quando em 

2000 já foi de 57,2%, já naquela época também a menor do país 

Quanto ao Sudeste metropolitano, há que se sublinhar que no “espaço conurbado” da 

região metropolitana do Rio de Janeiro, os católicos são 39% quase equiparados aos 

34% evangélicos (Folha de São Paulo, 30/06/12) e que no estado do Rio de Janeiro, 

municipios como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belfort Roxo já registram um 

número de evangélicos superior ao de católicos.   

No que diz respeito aos sem religião, registrou-se um crescimento neste grupo, todavia 

inferior aos índices obtidos no Censo de 2000 quando passaram de 4,8% para 7,28%   

O estado do Rio de Janeiro é aquele que registra o mais alto índice de sem religião com 

o percentual de 16% dos que se autodeclararam desta forma (IBGE, 2012:93; 

A maior concentração de espíritas se encontra nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. Só em São Paulo estão 1.356.193 

espíritas, distribuindo-se os restantes dos índices mais significativos no Rio de Janeiro, 

647.572, Minas Gerais, 419.094 e Rio Grande do Sul, 343.784, Ainda o registro sobre 

as religiões afro-brasileiras que se mantiveram no diminuto percentual de 0,3%,  tendo a 

Umbanda 0,26% e o Candomblé 0,08%, estando a primeira mais concentrada no Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo e o segundo na Bahia, Salvador e municípios 

próximos e no Estado do Rio de Janeiro (IBGE,2012:93).  
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A complexidade dessas passagens, em que elementos se 

agregam, desagregam, deslocam, ressignificam, é uma das questões 

que estamos tratando na pesquisa, e que iremos aprofundar mais 

adiante. Mas creio que o slide a seguir exemplifica bem aquilo a que 

estou me referindo: trata-se de uma foto de um conjunto de imagens 

da coleção Ludmilla Porantzaff em que as diferentes representações 

de C&D demostram sua possível transformação em crianças: os 

santos rejuvenescem, trocam de cor e se associam a um terceiro 

personagem, Doum – um irmão caçula ligado a mitos afro, que 

caraterizaria sua representação na umbanda – (podemos voltar a isso 

depois). 

 


