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O pai-de-santo Bita é muito conhecido no Maranhão, sua terra, mas 
aqui no Sul poucas pessoas' ouviram falar nele e seguem seus 

conselhos. Umas dessas é o cirurgião e académico Ivo Pitanguy; outros, a 
cantora Daniela Mercury. O mais famoso de seus consulentes, porém, é o 
também académico, ex-presidente da República, ex-governador, hoje 
senador pelo Amapá e presidente do Congresso, José Sarney, que há 
muito tempo "bate tambor" para o bruxo e tem status de filho-de-santo. 

O terreiro de Bita, por extenso Mestre Bita do Barão (talvez por ter 
começado a sua trajetória na Quinta do Barão, em São Luís), fica na 
cidade de Codó, a uns 250 quilómetros da capital. No seu currículo 
destaca-se a previsão da vitória de Roseana Sarney, quando todas as 
pesquisas davam o senador Epitácio Cafeteira como ganhador disparado 
na disputa pelo governo do estado, em 1994. A gradidão dos seus 
numerosos fiéis o. recompensou bem: ele vive liberto de mesquinhas 
preocupações materiais. 

Com seus 80 anos, é a própria figua do "preto velho". Em sua relação 
com os espíritos, obedece a um rito que deriva de uma confraria de São 
Luís, a Casa das Minas, que, segundo Roger Bastide, se irradiou para 
outras seitas africanas do Maranhão, reunindo elementos dos orixás 
ortodoxos nagôs aos do vodum. 

Às vésperas do carnaval deste ano, Bita foi convidado a vir ao Rio pela 
Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, que iria apresentar no 
grande desfile da Marquês de Sapucai o enredo "Os tambores da 
Mangueira na terra da Encantaria", exaltando as lendas do Maranhão. 
Seu papei consistia em aparecer no alto de um carro alegórico, saudando 
o povo. 

Estavam os mangueirenses naquele alvoroço da concentração, à espera 
da hora de desfilar, quando ocorreu o inesperado. O venerável Bita se viu 
no meio de umas desinibidas passistas, belas mulatas de seios e traseiro á 
mostra. Olhou aquilo demoradamente. Olhou, mas não aprovou. Disse 
aos dois acólitos que o acompanhavam: 

— Assim não dá. Não topo essa pouca vergonha. O que é que vão 
falar lá na minha terra, quando me virem pela televisão de súcia com esse 
mulherio pelado? 

Ato contínuo, voltou para o Hotel Merídien, onde estava hospedado. 
Assim, o carnaval carioca perdeu aquela prestigiosa presença. E a Escola 
vçrde-rosa decepcionou, não conquistando, como esperava, um dos 
primeiros lugares. 

Me lembrei desse personagem quando rolava o entrevero do babalori
xá José Sarney com o presidente Fernando Henrique Cardoso por causa 
da CPI dos Bancos. Bita ficou o tempo toda à margem dos acontecimen
tos, o que suscitou especulações. Teria Sarney esquecido o seu guru de 
outros carnavais? Ou será que Fernando Henrique também tem um santo, 
mais forte do que o dele? 

Descarto esta última hipótese. O presidente é agnóstico. Em matéria de 
magia, só frequenta os altos catimbós do universo académico (quando 
não lhe fazem crítica) e as mandingas de experientes raposões do PFL. 
Não segue uma tradição da política brasileira que tem levado inúmeros 

políticos, até presidentes da República, 
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" que acionar, com eficientes estímulos, a 
/ ' maioria do Senado. Tudo em nome da 
estabilidade do Real, pelo visto bastante vulnerável na sua corda bamba 
cambial. Sarney, que pretendia realizar uma grande jogada política, saiu 
derrotada. Significativamente, declarou ao dar o voto de desempate: 
"Não tenho como recuar." Ele próprio, quando presidente da República, 
sentiu o medo que inspira uma investigação a fundo sobre corrupção. 

Na Câmara dos Deputados, FHC jogou ainda mais pesado. Com 
irresistíveis acenos de benesses, foi direto ao baixo-ventre dos que recusa
vam votar a favor do governo. Mudou 50 votos, à força de distribuir 
cargos, liberar verbas para estados e municípios, revalidar antigas pro
messas congeladas. 

A política do governo virou mesmo a arte do concreto, do pão-pão-
queijo-queijo, do vale-tudo, do toma-lá-dá-cá, do é-dando-que-se-recebe. 
Como no velho fisiologismo que Fernando Henrique proclamava comba
ter. As injunções da materialidade mais direta prevalecem quando se trata 
de esconjurar problemas como esses do sistema financeiro, onde rombos 
de muitos bilhões de dólares marcam um assombroso recorde mundial. 

Videntes, bruxos, feiticeiros, adivinhos, pais-de-santo, babalorixás e 
' ialorixás, todos esses já devem sentir a queda de cotação das suas armas 

espirituais, dos seus búzios, cartas de baralho e bolas de cristal. Um poder 
mais alto se alevanta no Planalto, jogando com interesses terrenos. No seu 
terreiro de Codó, Mestre Bita do Barão há de estar imaginando que 
"assim não dá"... 
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