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APRESENTAÇÃO

5

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião (PPCIR) da Universidade de Juiz
de Fora (UFJF), através dos seus alunos de Mestrado e Doutorado, realizou a 4ª Semana de
Ciência da Religião da UFJF, juntamente com o 1° CONACIR - Congresso Nacional de
Graduações e Pós-Graduações em Ciência da Religião1, um evento científico, de abrangência
nacional, que visa a discussão e produção de conhecimento na área da(s) Ciência(s) da(s)
Religião(ões) e de outras áreas afins. Sendo um espaço democrático de discussão do
fenômeno religioso, foi realizado com o intuito de contribuir com outros eventos da área já
consagrados no país.
Desde 2011, anualmente, o corpo discente do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Religião (PPCIR) da Universidade de Juiz de Fora (UFJF) tem promovido, com o
apoio da coordenação e do corpo docente, a Semana de Ciência da Religião da UFJF. Diante
da proporção que o evento tomou na edição de 2014, resolveu-se ampliar, a um nível
nacional, a proposta de um evento de caráter didático, dando origem ao CONACIR. Seus
objetivos espelham o que vinha acontecendo anteriormente. Congrega profissionais e
docentes da área, mas pretende ser especialmente um componente na formação discente.
A abrangência do evento vem crescendo desde a sua criação. Na primeira edição,
teve pelo menos 70 participantes com vínculo nas instituições FSB-RJ, PUC-SP, PUC-Minas,
UCSAL, UERJ, UFABC, UFF, UGF, UMESP, UNIPAC, além da própria UFJF, em uma proporção
de aproximadamente 75% de Juiz de Fora e 25% de outras cidades. E gerou a publicação de
um livro de resumos de 47 trabalhos acadêmicos, sendo todos referentes a comunicações.
Já a segunda edição teve 147 pessoas inscritas vindas das instituições CEFET, CES-JF,
FTBS, FUV-ES, IFES, INCA, PUC-GO, PUC-SP, PUC-RJ, UEPA, UFES, UFF, UFMG, UFPB, UFPR,
UFS, UFSCar, ULHT, UNESA, UNIRIO, UMESP, além da própria UFJF, numa proporção de
aproximadamente 70% de Juiz de Fora e 30% de outras cidades. 27 docentes declararam
vínculo com escola pública e receberam isenção da taxa de inscrição. Além disso, o evento
gerou a publicação de um livro de resumos de 81 trabalhos acadêmicos (sendo 67
comunicações, 10 banners e 4 minicursos) e diversos artigos acadêmicos que foram
progressivamente avaliados e publicados na Sacrilegens - Revista dos alunos do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Religião da UFJF.
Na terceira edição, o evento teve 307 inscritos, sendo que 56 docentes que vieram,
em sua maior parte, da rede estadual de ensino, tanto de Minas Gerais quanto do Rio de
Janeiro, mas também da rede municipal de variadas cidades do sudeste brasileiro,
receberam o benefício da inscrição gratuita. Também participaram profissionais que atuam
nas instituições: Degraus, FEPAM, FUV-ES, IBHIS, IFF, IMG, SESI, UFVJM, UFMTS, UNIFAP e
1

Inicialmente, CONACIR era tida como abreviação de “Congresso Nacional de Graduações e Pós-Graduações
em Ciência(s) da(s) Religião(ões)”, tendo em vista as diferentes formas como a área é grafada nos nomes das
instituições de ensino e pesquisa no Brasil, variando em Ciência da Religião, Ciências da Religião ou Ciências das
Religiões. Porém, no momento do registro do evento, foi necessário adaptar o título à forma como a área está
grafada na árvore de conhecimento da CAPES, passando a ser “Congresso Nacional de Graduações e PósGraduações em Ciência da Religião”. É também uma forma de tornar o título mais adaptável à diferentes
mídias.

URCA. A proporção de participação ficou de aproximadamente 54% de Juiz de Fora e 46% de
outras cidades.
Nessa edição, 110 comunicações foram realizadas por profissionais e estudantes que
vieram das instituições: CEFET-RJ, CES-JF, CLARETIANO EAD, EST, Faculdade Metodista
Granbery, FBRJ, FB-RJ, FETSU, FIC, FJTF, FSB-RJ, FTBP, FUV-ES, IFMG, ILCT, Instituto Granbery,
PUC-Campinas, PUC-Goiás, PUC-Minas, PUC-Rio, PUC-SP, SEEDUC-RJ, SMED-BH, UCAM, UCP,
UEMG, UEPA, UERJ, UFES, UFF, UFG, UFMG, UFMS, UFPB, UFPR, UFRJ, UFRN, UFRRJ, UFS,
UFSCar, UFU, UFV, UFVJM, UMESP, UnB, UNICAP, UNIPAC, Universidade Estácio de Sá e da
própria UFJF. Foram apresentados 7 banners e realizados 8 minicursos. Foi publicado um
caderno com os resumos das comunicações, banners e minicursos e 38 trabalhos,
aprimorados pelos debates que aconteceram durante o evento, foram transformados em
artigos e submetidos para a publicação na Revista Sacrilegens. Além disso, textos referentes
às falas de palestrantes foram publicados no livro A Polissemia do Sagrado, editado pela
Fonte Editorial e organizado por Emerson Silveira e Waldney Costa.
Para a edição de 2015, o tema escolhido foi Religião e Arte. As interfaces entre as
duas esferas são profundas. As epifanias estéticas que são encontradas em ambas podem
ser compreendidas como a tradução de uma experiência de transcendência que se articula a
partir de uma linguagem comum. Entre a estetização da linguagem religiosa e a sacralização
da arte, encontra-se um espaço simbólico provocado pela vertigem por sentido, responsável
pela elaboração de linguagens que se organizam na fronteira limítrofe entre o estético e o
religioso.
Abrindo espaço para a tematização das suas variadas formas de entrelaçamento, o
evento procurou abranger estudos que vêm sendo trabalhados na UFJF e em outras
instituições de ensino superior (IES), notadamente voltadas para o estudo sobre religião.
Para isso, recebeu a contribuição de pesquisadores que abordaram o tema a partir de
recortes específicos: espaço-público, saberes populares, literatura, religiosidade afrobrasileira, cinema, mística e arte moderna. Na forma de conferências, mesas redondas e
apresentações de trabalhos, o 1º CONACIR – 4ª semana de Ciência da Religião ofereceu um
espaço de articulação e diálogo entre pesquisadores e contribuiu, junto aos programas de
Pós-Graduação em Ciência(s) da(s) Religião(ões), para o fortalecimento e crescimento dos
estudos sobre religião no Brasil.
Em todas as suas edições, o evento incentivou a melhoria da qualidade das
produções científicas desenvolvidas na UFJF e abriu um importante canal de discussão e
compartilhamento de informações com outras IES do país. Por ser um evento realizado por
um programa de pós-graduação em Ciência da Religião de uma universidade pública, sua
relevância e produtividade tende a exercer um importante papel na promoção e
consolidação de outros programas de pós-graduação no país voltados para a área da
religião.
Outrossim, visando contribuir com a formação de profissionais educadores do ensino
fundamental e médio, haja vista nossa universidade também dispor de um curso de
graduação (bacharelado) em Ciência da Religião, o evento foi aberto a toda a comunidade
acadêmica, bem como a docentes de ensino religioso ou de outras disciplinas que se
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interessem pela temática. Para tanto, 40 participantes que comprovaram vinculo atual com
a rede publica de ensino receberam inscrição gratuita.
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A programação do evento, além das conferências e mesas redondas, foi composta
por 9 minicursos e 190 apresentações, sendo 11 banners e 179 comunicações que foram
distribuídas em 17 Grupos de apresentação de trabalhos. Ao todo, foram 271 participantes.
São pessoas vindas de variadas partes do país, numa proporção de 55% de Juiz de Fora (MG)
e 45% de outras cidades, vinculadas às instituições: CECIERJ, CES-JF, EST, Estácio de Sá, FAA,
FAECAD, FAFISM, FATEJ, FUNALFA, FUPAC, IUPERJ, Izabela Hendrix, Mackenzie,
METROCAMP, Nazarena, PUC-Goiás, PUC-Minas, PUC-Rio, PUC-São Paulo, São Bento, SESC,
UBM, UEMG, UENP, UEPA, UERJ, UFAC, UFERJ, UFERSA, UFES, UFF, UFMA, UFMG, UFOP,
UFPB, UFPEL, UFPI, UFRGS, UFRJ, UFRRJ, UFS, UFU, UFV, UMESP, UNESP, UNIBH, UNICAMP,
UNIDA, UNIEURO, UNIFAP, UNIMONTES, UNINTER e USP, além de escolas estaduais e
municipais e da própria UFJF. Destaca-se que das 12 pós-graduações em Ciência(s) da(s)
Religião(ões) que hoje existem no Brasil, 9 tiveram alguma participação no evento.
É sempre um prazer receber em Juiz de Fora pessoas oriundas de diferentes regiões
do país dispostas a discutir abertamente o tema que têm sido o foco de nossas pesquisas. Os
textos aqui reunidos são resultado dos debates e discussões que, embora tiveram o espírito
fraterno que desde o início tem sido uma marca do evento, não deixaram de gerar
oportunas reflexões. Além dessa publicação, o evento gerou um caderno com os resumos de
comunicações, banners e minicursos e o livro Religião e Arte, editado pela Fonte Editorial e
organizado por Emerson Silveira e Carlos Camacho, no qual estão reunidos textos referentes
às falas de palestrantes. A você que apoiou de alguma forma esse projeto registramos aqui
os nossos sinceros agradecimentos e deixamos o convite a toda comunidade acadêmica para
participar da próxima edição.
A Comissão Organizadora

8

GRUPOS DE TRABALHO

9

GT 1
AS DIFERENTES ABORDAGENS DO CONCEITO DE ESPIRITUALIDADE NAS
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES
Coordenadores:
Tatiene Ciribelli Santos Almeida
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF)
tatienepsi@gmail.com
Douglas Willian Ferreira
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF)
douglasinvictus@hotmail.com
O GT As Diferentes Abordagens do Conceito de Espiritualidade nas Ciências das
Religiões objetiva reunir pesquisadores que investigam as diversas formas de se tratar este
conceito, que perpassam não somente pelos interesses teológicos, mas também a
denotação filosófica, psicológica, antropológica, mística ou ateia da mesma concepção.
Percebe-se que alguns autores diferenciam a espiritualidade da religiosidade e da religião.
Outros abarcam todos estes conceitos em um só, não vendo necessidade de diferenciá-los,
argumentando que eles possuem a mesma origem e função. Portanto, torna-se
imprescindível, para os estudiosos da área, um rico debate sobre as várias possibilidades de
se compreender tal definição. O GT considera pertinente a discussão acerca das novas visões
acerca do fenômeno religioso, seus desdobramentos sociais, bem como a forte tendência de
racionalização da fé que culmina, até mesmo, no surgimento de espiritualidades laicas e
céticas. Não somente nesse âmbito, nossa discussão dá também lugar à compreensão de
espiritualidade do homem religioso, crente e íntimo da experiência com o Divino. Nesse
sentido, poderemos discutir as variadas maneiras de se compreender o espiritual e sua
influência na vida do homem, como por exemplo, seu caráter soteriológico, resiliente,
construtor de sentido.

A espiritualidade laica de Luc Ferry: um humanismo do homem-Deus
Douglas Willian Ferreira*
Resumo: A espiritualidade está fadada aos fundamentos religiosos institucionalizados, aos
dogmas e a uma fé professa, ou poderia existir para além dessa compreensão corrente do
termo? Para Luc Ferry, é possível a existência de uma espiritualidade laica que resguarda a
herança espiritual das grandes religiões sem, no entanto, defender a necessidade da religião
na busca de sentido da vida. Em sua defesa, o autor argumenta que a laicidade também
permite o aperfeiçoamento espiritual através dos excessos permitidos ao homem, em
especial, a liberdade. Dessa forma, há uma erradicação do homem de seu egoísmo natural,
permitindo a esse homem ir ao encontro do outro, pelo amor e pela compaixão. Esse
arrancar-se de si implica num sacrifício em favor dos que amamos não nos permitindo cair
nas angústias de uma vida sem sentido, quando já não nos importa mais a heteronomia
religiosa e mesmo Deus. Num humanismo onde as visões tradicionais do mundo e as
concepções religiosas da ética caducaram, o homem moderno se vê diante da seguinte
indagação: O que me é permitido esperar? Certamente o humanismo do homem-Deus é a
melhor resposta a essa inquietação. Assim, nosso objetivo é analisar a transcendência do
amor e sua centralidade na concepção filosófica de Ferry; a concepção do Homem-Deus bem
como a possibilidade de uma espiritualidade num momento em que é perceptível um
crescente movimento de secularização da vida humana e de distanciamento do apanágio
religioso.
Palavras-chave: Amor. Laicidade. Espiritualidade. Salvação.
Introdução
A rejeição dos dogmas e o rompimento com todo o tipo de heteronomia, certamente
foram dois dos mais importantes legados que o Iluminismo nos concedeu. Rescindir todas as
formas de sujeição, como as determinações religiosas e mesmo familiar, política e
educacional, garantirá o alvorecer da laicidade e da secularização que trará em seu bojo, a
liberdade de escolha e da constituição de si, a responsabilidade ética, o republicanismo e a
democracia; uma espiritualidade que considere, mais que a fé, a própria razão do homem; a
valorização da individualidade e da subjetividade, e porque não, na construção históricoantropológica e filosófica de Ferry, do amor.
Para o autor, esse processo de laicização é irreversível porque garantiu a liberdade de
consciência ao homem fazendo dele um indivíduo esclarecido e não mais sujeito à

*

Mestrando em Ciência da Religião - Filosofia da Religião, UFJF. Bolsista FAPEMIG.

10

menoridade intelectual2. Essa individualidade não se assemelha a um individualismo
egocentrista que limita o olhar do homem em si mesmo, mas permite o aperfeiçoamento
das relações, numa crescente valorização do outro, de suas limitações, sofrimentos e
dificuldades. Portanto, no lugar de um egoísmo exacerbado vemos, segundo Ferry, o
crescente desenvolvimento espiritual do homem alicerçado na compaixão e no amor.
Certamente essa visão de Ferry ainda surpreende muitos de nós, principalmente porque há
uma preconceituosa relação entre laicidade e ateísmo e ainda mais radical, entre ateísmo e
11

ausência de espiritualidade. Veremos, no entanto, que poderemos falar de uma
espiritualidade ateísta, cética, ou mesmo laica porque o espírito não se identifica com o
religioso, mas com a própria capacidade racional e livre do homem.

1. A dissolução da religião na filosofia
Na trajetória de secularização da espiritualidade temos a dissolução da religião na
filosofia por ser essa, segundo Ferry, o melhor meio de expressão do absoluto. Nessa análise
percebemos a íntima relação e o grande uso que o autor faz do pensamento hegeliano
principalmente no que tange ao progressivo processo dessa manifestação do divino que
tendo início na arte, passa pela religião e culmina na filosofia, afinal “essas três dimensões
da vida espiritual tem a mesma missão, a mesma finalidade, qual seja, exprimir o divino”
(FERRY, 2008b, p. 165). Vemos que o elemento comum à arte, à filosofia e à religião é o
conteúdo, pois tratam do mesmo objeto, no entanto, a forma como esse conteúdo é tratado
se difere nos três casos. Enquanto a arte se prende na debilidade do material e do palpável,
mostrando assim sua insuficiência em transmitir a verdade do absoluto. Sustentado na
filosofia de Hegel, Ferry afirma: “Ora, Deus não é sensível, é inteligível, espiritual. Portanto,
nunca pode ser perfeitamente expresso na arte” (FERRY; COMTE-SPONVILLE, 1999, p. 515),
e não podendo, o homem deve ascender a outros meios a fim de se aproximar do absoluto.
Nesse momento é que se faz necessária a religião pois ela exprime o absoluto sob a
forma de representação garantindo uma aproximação do divino com a consciência do
homem (FERRY, 2008b). Mas, mesmo se tratando de uma interiorização da manifestação do
divino, o que permanece é o aspecto mitológico ou simbólico do absoluto e não ele mesmo,

2

Referimo-nos claramente ao termo empregado por Kant no seu famoso ensaio “Resposta à pergunta: Que é
esclarecimento (Aufklätrung)?”

“de fato, as parábolas, os mitos e os símbolos, por mais profundos que sejam, continuam a
girar em torno da coisa mesma sem apreendê-la verdadeiramente” (FERRY, 2008b, p. 167),
apreensão essa que somente será possível por vias da filosofia.
Essa relação com o absoluto que a filosofia nos permite coloca em cheque toda
definição simplista de religioso como heteronomia. Afinal, “pode-se, por exemplo, descobrir
o religioso a partir de experiências inteiramente autônomas[...]. Ou, mais exatamente,
poderíamos dizer que o religioso aparece como o horizonte das experiências vividas pelos
seres humanos” (FERRY; GAUCHET, 2008c, p. 26), e assim pelo fato de que o religioso se
apresenta a nós como uma disposição natural que o homem tem para a metafísica, a
filosofia se manifesta como o meio mais adequado para pensar e dizer do divino.
Essa dissolução do religioso na filosofia é afirmado, por exemplo, quando no
pensamento de Ferry o transcendente não é mais tido a partir de uma relação vertical de
submissão do homem a um divino externo à própria humanidade, mas quando essa
transcendência passa a ser reconhecida e experimentada no seio da humanidade, nas
relações horizontais, no convívio com o outro. O absoluto, portanto, se manifesta nessa vida
e nesse mundo, porque são eles os únicos instantes e caminhos possíveis dessa experiência
de transcendência permitida pelo amor e assim, caberá à filosofia reconciliar o divino com o
homem.
Superada a arte como representação material do divino, e superada também a
religião como representação simbólica ou como um objeto exterior à consciência humana,
resta à filosofia “pensar a interioridade de uma maneira que convém plenamente à natureza
do divino, que é Espírito. ” (FERRY; COMTE-SPONVILLE, 1999, p. 517). E essa atitude
filosófica, segundo Ferry, se identifica em muito com a atitude mística de pensar o ser divino
não como algo externo ao homem, como um objeto distinto do eu, mas como uma
experiência de verdadeira intimidade e reconciliação com o absoluto. Nesse ponto é válida o
seguinte questionamento: É possível falarmos de tal experiência de intimidade e fusão com
o absoluto fora da espiritualidade religiosa ou da mística cristã?
A essa indagação encontraremos possíveis respostas laicas, agnósticas, céticas e até
mesmo ateias, que defendem a possibilidade da prática espiritual, e até mesmo mística,
fundamentadas unicamente na filosofia. Em O espírito do ateísmo Comte-Sponville afirma:
Em místico há mistério. Mas não passam de palavras e as palavras não
provam nada. É no mundo que o mistério é maior. É no espírito, a parir do
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momento em que ele se interroga ou se desacostuma com o cotidiano.
Mistério de quê? Mistério do ser: mistério de tudo! [...]. Digamos que é a
experiência que corresponde, na mística ao que essa questão exprime na
metafísica. Experiência do ser, por trás da banalidade dos entes[...].
Experiência do mistério, por trás da transparência fingida das explicações
(COMTE-SPONVILLE, 2007, p. 134).

Portanto, ao nos permitir a quebra da familiaridade, o questionamento do real, a
abertura para o mundo e, acima de tudo, no caso de Ferry, a abertura para o outro, a
13

filosofia nos permite assim a mais profunda experiência do absoluto na reconciliação do
divino com a humanidade, do infinito e do finito, do homem consigo mesmo. E essa
reconciliação, segundo o autor, resulta da verdade que encontramos na imanência da
subjetividade, ou, em outras palavras, que habita o subjetivo e que transcende, no entanto,
nossas particularidades criando assim a relação do homem com um absoluto terrestre.

2. A transcendência na imanência: uma relação com o sagrado de forma horizontal
Como vimos, na proposta de Ferry existe uma íntima ligação entre filosofia e religião
no que tange à valorização do transcendente. Aqui, o termo não se identifica com uma
divindade, mas simplesmente “essa transcendência do outro que eu sinto na experiência do
amor” (FERRY, 2013, p. 93), porque o amor “me faz ‘sair de mim’” (FERRY, 2013, p. 93). No
entanto, é sentido em nossa subjetividade mais radical, sendo assim, imanente a nós. Desse
modo, o sagrado está diante de nós, e não acima da vida, como nos propôs, durante séculos,
a tradição metafísica, ou nos termos de Kant, a tradição ontoteológica. No entanto, a grande
questão que nos colocamos é a seguinte: O que faz do homem esse ser tão excepcional,
capaz de se tornar sagrado, digno de um amor devotado puramente, a ponto de me
sacrificar por ele? E Luc Ferry certamente nos responderia que aquilo que faz do homem um
ser ímpar, é sua capacidade de excessos, nesse sentido, de excessos que promovem o bem,
a vida, e a dignidade do outro, sua dimensão mais espiritual.
Essa capacidade de excesso, segundo o autor, é nossa liberdade, ou seja, é porque
somos livres e fugimos aos determinismos naturais que podemos fazer escolhas e
concretizá-las; e podemos escolher o bem. O filósofo francês Rousseau, em Discurso sobre a
origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens afirma:
Em cada animal vejo somente uma máquina engenhosa a que a natureza
conferiu sentido para recompor-se por si mesma e para defender-se, até
certo ponto, de tudo quanto tende a destruí-a ou estragá-la. Percebo as

mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de tudo fazer sozinha
a natureza nas operações do animal, enquanto o homem executa as suas
como agente livre (ROUSSEAU, 1991, p. 242).

Assim, Rousseau nos mostra que dessa capacidade de desmedida em relação a
natureza, de fazer o mal não por instinto, unicamente, mas pela escolha livre, podemos
colocar-nos, da mesma forma e nas mesmas proporções, a agir visando o bem. E o que é
ainda mais fundamental: ao contrário dos animais, não somos determinados nem por uma
cultura, nem mesmo pela sociedade. Temos sempre nossa liberdade garantida porque
somos livres ou mesmo, no conceito de Sartre, seres em situação 3. Essa situação não se
confunde com aquilo que somos, porque o que somos é construído e o é na medida em que
somos livres. Por isso, a liberdade, será outro grande elemento de afirmação da
transcendência na imanência, bem como, de estruturação dessa espiritualidade laica. Afinal,
“é sobretudo na consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua
alma*...+” (ROUSSEAU, 1991, p. 243) ou mesmo, “o que dá ao ser humano em geral sua
dignidade é o fato de que ele, à diferença dos objetos ou dos animais, é um ser
fundamentalmente livre, que transcende todas as etiquetas que se pretende colocar nele”
(FERRY; VINCENT, 2011, p. 81). Esses valores é que o homem laico reconhece como divinos,
ou sagrados. Não porque ocupam um lugar religioso ou mesmo denotam uma relação com
Deus, mas porque permitem um processo de divinização do homem. Não no sentido de que
o homem seja tão formidável, amável ou perfeito, mas porque há nele algo que ultrapassa a
natureza e esse ultrapassar-se resulta de sua dimensão espiritual. De maneira sucinta, Ferry
elenca três pontos que caracterizam esses valores como absolutos terrestres:
1)Nos ligam entre nós[...]; 2) têm uma origem que, de algum modo,
permanece misteriosa, não ‘fundada’: ninguém jamais conseguiu resolver
nem a questão do fundamento da moral, nem a do fundamento da
verdade. Há algo aqui que é uma transcendência encadeante e infundável,
a menos que se recaia nos erros da ontoteologia, mesmo que ela seja
‘materialista’; 3) são sagrados ao menos no sentido de que esse ‘não- ente’
invisível que se encarna no absoluto terrestre nos ordena ultrapassar nossa
individualidade ou, se for o caso, pôr em jogo nossa própria existência
(FERRY; GAUCHET, 2008c, p. 72).
3

“Uma’ situação’ talvez, como acabamos de sugerir, tanto natural como social-histórica: é o que faz, se ouso
dizer, nosso quinhão inicial. Nasci homem e não mulher, com determinado genoma, em determinada classe
social, em determinada família da França, e não em outra da China, etc. Não posso fazer nada quanto a isso, e
ante esses dados iniciais, sejam eles biológicos ou, no sentido lato, históricos, minha liberdade nada
pode.[...]Minha liberdade não é aniquilada pelas situações, mais ou menos restritivas, é verdade, em que estou
sempre posto” (FERRY; COMTE SPONVILLE, 1999, p. 85).
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Dessa forma, toda a maneira tradicional de lidar com o transcendente é modificada,
passando de uma relação vertical, para uma relação horizontal, no qual os homens
respeitam, pelos valores que lhes são comuns, a humanidade do outro que está diante de si.

3. A dimensão sacrifical e o sentido da vida
Ao mudarmos nossa relação com o transcendente, modificamos acima de tudo “a
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questão do sentido da vida [...], pois, a partir dali, seria o amor profano – e não mais o amor
a Deus – a dar à existência dos indivíduos a sua significação mais manifesta.” (FERRY, 2008a,
p. 111), libertando-nos da heteronomia religiosa e afirmando o desejo sempre crescente da
significação da própria vida, mesmo quando não parece fazer sentido falar de sentido.
Como vimos, o itinerário da busca pelo sentido da vida, traçado por Luc Ferry,
abarcará, necessariamente uma nova dimensão, até então, íntima da religião. Ou seja, o
homem moderno, encontrará o sentido da vida quando reconhece que os valores que são
transcendentes e ao mesmo tempo, imanentes, nos fazem uma exigência: é preciso
sacrificar-se. E nos sacrificamos por aquilo que acreditamos ser sagrado. Portanto, sacrifício
e sacralidade são fundamentos singulares dessa espiritualidade laica.
Em sua obra A sabedoria dos modernos, Ferry afirma que
o sagrado, não aparece de forma alguma como tal por minha vontade: não
é por eu querer esse sagrado que ele é sagrado, mas, ao contrário, é por ele
se apresentar a mim, ainda que contra a minha vontade, como sagrado que
eu o quis, muitas vezes contra o que o interesse ou o desejo me levariam a
escolher (FERRY; COMTE-SPONVILLE, 1999, p. 53).

E Ferry exemplifica que, se uma pessoa lhe apontasse uma metralhadora e
ameaçasse matá-lo se acaso não torturasse uma criança inocente diante dele, certamente,
por ser intolerável, enquanto princípio ético, tal atitude, ou seja, por haver um absoluto
inquestionável que não lhe permite a concretização desse ato de tortura, então acontece um
sacrifício daquele que nega a matar a criança (FERRY; COMTE-SPONVILLE, 1999, p. 54). Ou
em outros termos: a noção de sacrifício está intimamente ligada à noção de sagrado porque,
muitas vezes aceitamos pagar algo com a própria vida “sair de nós mesmos” arrancando-nos
de nosso ego. É o que muitos pais fazem diariamente, ao escolherem entre realizar a
vontade dos filhos e sacrificar as próprias vontades e projetos. Não no sentido de uma

permissividade desenfreada que acaba por resultar em crianças sem limites, que
percebendo a total passividade dos pais, usam de todos os meios para conquistarem coisas
mesquinhas. É o sacrifício em vistas de algo maior, mães que escolhem a vida dos bebês às
suas; mães e pais que sacrificam noites de sono no leito de um filho doente; mães e pais que
sacrificam suas contas bancárias para a realização de um sonho estudantil, etc. É sobre esse
sacrifício, ligado a coisas mais essenciais que Luc Ferry nos fala.
Mas não podemos prender-nos unicamente a um sacrifício realizado em favor dos
nossos mais caros relacionamentos. Inclui-se nessa lógica o sacrifício pelo desconhecido, por
aquele que sofre injustiças sociais e nos colocamos a lutar junto com ele; por aqueles que
passam por todos os tipos de necessidades e que, mais do que dar uma ajuda material, nos
preocupamos, perdemos sono, fazemos campanhas, sacrificamos nosso dia, para ajudá-los.
As situações são plurais, e a grandiosidade dessas atitudes sacrificais nos lança a seguinte
verdade:
Arriscar a vida, seja qual for o motivo, é e sempre será algo difícil, tão difícil
que, na verdade, é difícil ver o que poderia significar, em relação a isso, o
qualitativo ‘egoísta’. Os valores sacrificais haviam simplesmente descido do
céu das ideias – dos ídolos – para se encarnar no humano (FERRY, 2008a, p.
115).

E encarnando-se no humano, esses valores transcendentes, se tornam superiores à
própria existência do homem, apresentando-nos motivações para viver e “o amor, é claro, é
o mais visível e mais forte, não só por se encarnar em relações com outras pessoas, mas
também por animar todas as demais ordens: do direito à ética, passando pela arte, a cultura
e a ciência” (FERRY, 2012, p. 200). Se não tivermos valores ou pessoas que nos motivem a
arriscar nossas vidas, estamos confessando que somos isentos de amores e com isso, isentos
de um sentido para viver.

Considerações finais
O humanismo que Luc Ferry nos propõe rechaça a importância da dimensão
espiritual na vida do homem de forma que a espiritualidade não seja vista como um mero
aspecto da religião, mas como uma constituição do próprio homem, permitindo-nos assim
falar até mesmo de uma espiritualidade laica. Diante disso temos o amor como base de toda
ação espiritual porque somente ele é capaz de nos arrancar de nosso egoísmo natural. Por
isso, ele é também um impulso que permite sacrificarmo-nos por aqueles que necessitam de

16

nós. Nesse sentido, o amor laico se identifica com o amor cristão, tornando-se ágape, amor
ilimitado e desinteressado.
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Espiritualidade em Thomas Merton: uma conversão prefigurada pela arte
Érika Cristina Castro de Oliveira*
Resumo: Sob os prenúncios da Primeira Guerra Mundial, nasceu em Prades, França, aos 31
de janeiro de 1915, Thomas Merton. Desde sua infância, viu-se cercado pela arte. De seus
pais artistas (pintores) – e Merton sentia orgulho por isso – parece ter herdado certa
sensibilidade, levando-o a vislumbrar a natureza e arquiteturas adjacentes, bem como
aquelas impressas em livros de sua predileção quando criança. Sua compreensão quanto ao
intento da arte partiu, pode-se dizer, em grande parte pela influência paterna. Nota-se uma
atenção e certa vivência em relação ao movimento cultural e artístico à sua volta. Ao
ingressar na comunidade monástica na Abadia de Nossa Senhora de Gethsemani, em
Kentuck, EUA, onde permaneceu até 1968, ano de sua morte, tornou-se um monge famoso
em função de suas obras literárias bastante difundidas. Desenhista, poeta, e, em seus
últimos anos de vida, amante da fotografia, definiu sua conversão religiosa ao Catolicismo,
em 1938, como um movimento prefigurado pela arte. Nossa proposta de trabalho tem por
intento tornar mais conhecida o período que julgamos ter sido a primeira fase do processo
de sua conversão tendo sido prefigurado pelo viés artístico. Fazendo da arte um caminho
rumo ao limiar do Mistério, abordaremos o viés religioso de sua infância e adolescência
vividas em diversas paragens, como também traços da concepção mertoniana entre a
relação que se faz entre a arte e o homem.
Palavras-chaves: Roma. Mosaicos. Fé. Conversão.

1 Arte e religiosidade na infância
Gostaríamos de tecer alguns esclarecimentos para chegarmos propriamente ao
momento que se define como ponto de partida ao processo de conversão de Merton, pois,
“a conversão pare ele não foi um caminho reto, mas um percurso sinuoso, repleto de
armadilhas, juncado de surpresas. Não foi uma conversão de tipo paulino, uma transição
repentina e radical, como foi a de São Paulo, de um extremo ao outro pensamento” (Lima,
2000, p. 288).
Determinadas passagens na infância e adolescência desse monge católico aparentam
demonstrar certa abertura à experiência da religiosidade.
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A relação de Merton com o religioso se devia à influência familiar numa ordem
essencialmente informal. Seus pais não se ocuparam em edificar uma estrutura formal de
religião, entretanto, Merton (2010, p. 184) apontou que: “desde a minha infância, eu
compreendia que a experiência artística, no seu auge, era de fato análogo natural da
experiência mística”. Em uma passagem ocorrida em 1920, Merton relembrou que, de sua
casa, dava para avistar a torre da Igreja de São Jorge e, uma vez, ao ouvir o som de seus
sinos, parou de brincar e se colocou a escutá-los. Recordou-se que no mesmo instante os
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passarinhos puseram-se a cantar nas árvores sobre sua cabeça o enchendo de alegria. Ele
solicitou ao pai que o levasse à igreja, fato que lhe foi negado naquele momento.
Nesse ínterim, seu pai conseguiu um emprego como organista numa igreja episcopal
a qual Merton passou a frequentar aos domingos. Dizia ficar fascinado com as velas acesas
no altar, com o som do canto dos hinos e apontava que saía da igreja com uma enorme
sensação de paz.
Já em seu avô materno, homem irrequieto por natureza, observava transparecer o
pensamento de que todas as religiões mereciam alguma consideração, exceto a religião dos
judeus e dos católicos. Protestante, seu avô incutiu em Merton a ideia de uma igreja católica
maldosa e desmerecedora de confiança. Dessa forma, Merton afirmava que uma das poucas
heranças dele foram:
O ódio e a desconfiança contra os católicos. [...] era simplesmente uma
aversão profunda, quase inconsciente, contra uma coisa vaga e ruim, que
eu chamava de catolicismo. [...] Eu não sabia exatamente o que a palavra
significava. Transmitia-me apenas uma espécie de sentimento frio e
desagradável. (Merton, 2010, p. 29-30)

Nesse contexto, aos noves anos de idade, Merton já se mostrava contrário a
qualquer concepção de religião.
Em agosto de 1925, estando agora em Montauban, França, Merton recebeu uma
direção religiosa protestante vinda desse instituto, sem, no entanto, apreender algo de
espiritual dessa evangelização, percebeu a oportunidade que o ministro protestante buscava
ao incutir valores morais com o uso das parábolas.
Em Ripley Court, Inglaterra, experimentou nova vivência religiosa podendo talvez ser
ressaltada como um flerte tímido com o sagrado, mesmo sem traços sobrenaturais,
conforme a reflexão de Merton. Porém, os três anos e meio vivenciados em Oakham

geraram sensíveis transformações em Merton. Desapareceram seus últimos resquícios de
religião. Tristeza e desolação lhe invadiram a alma em função da morte do pai desenhandolhe uma personalidade conflituosa, revoltada e individualista. Foi nesse contexto que
Merton se preparou para adentrar à Universidade de Cambridge, onde passou um dos
momentos mais conflitantes de sua vida. Porém, de férias, seguiu antes para Roma,
experiência essa que o marcaria e que acreditamos ter muito a dizer sobre seu processo de
conversão.
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2 A religiosidade em forma de arte: um caminho para a conversão
Merton esteve em Roma por duas vezes: uma aos dezesseis anos e outra em seu
décimo oitavo ano de vida. Nessa última, se pode perceber momentos importantes em sua
trajetória espiritual: foi a primeira vez que o próprio Merton apontou ter vivido algum tipo
de conversão.
Em 1933 a Roma visitada foi a Roma da “Idade das Trevas”, quinto, sexto e sétimo
séculos, dos mosaicos bizantinos que lhe renderiam novas e profundas descobertas. Traços
de sua sensibilidade e de seu respeito pela cultura católica vieram à tona desfazendo, caso
houvesse, traços das memórias de infância onde recebera informações tão contrárias de seu
avô a essa Instituição. Merton narrou que, ao entrar na cidade, sentiu um imenso respeito
ao visualizar a cúpula de São Pedro. Levou alguns dias visitando museus, ruínas, livrarias e
sem se dar conta percebeu seu interesse se desviar rumo às Igrejas, em particular aos
mosaicos.
Fiquei fascinado por aqueles mosaicos bizantinos. Comecei a frequentar as
igrejas onde podiam ser encontrados e, como consequência indireta,
também as demais igrejas do mesmo período. [...] Estava visitando
inconscientemente e sem querer todos os grandes santuários de Roma e
procurava-os com a ânsia, avidez e desejo de um verdadeiro peregrino [...].
(Merton, 2010, p. 101)

De suas descobertas nas igrejas, como a manjedoura de Cristo e os túmulos dos
grandes mártires, elucidou que nada lhes diziam, ou pelo menos que era incapaz de
apreender suas mensagens. Entretanto, afirmava que as igrejas e suas artes, essas sim, lhe
diziam algo assimilado de forma encoberta. Esse despertar por uma Roma diferente talvez
tenha ocorrido, segundo ele, pela apreciação de alguns afrescos de antiga capela. É nesse
contexto que Merton começou a reconhecer traços em relação a figura de Cristo e diz ter

sido “um conhecimento obscuro, mas verdadeiro” e afirmou: “Foi em Roma que se formou
minha concepção em Cristo” (Merton, 2010, p. 102).
Tal experiência vivida por Merton o levou a adquirir uma tradução da Vulgata onde
passou a ler o Novo Testamento dedicando-se aos evangelhos e percebeu crescer cada vez
mais seu amor pelas igrejas antigas e seus mosaicos. Mais do que admirar suas artes, agora
se sentia impelido às visitas à igreja em função da sensação da paz interior que o invadia.
“Tinha uma espécie de convicção forte e profunda de que meu lugar era ali: de que minha
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natureza racional estava plena de desejos e necessidades profundos que só encontrariam
satisfação nas igrejas de Deus” (Merton, 2010, p. 103).
O Merton monge, aprofundando sua visão quanto àquele momento, retratou a força
e a profundidade da arte daqueles mosaicos:
Os santos daqueles dias esquecidos haviam deixado nas paredes de suas
igrejas palavras que por especial graça de Deus eu era capaz de entender
até certo ponto, embora não conseguisse decodificar todas elas. Mas,
acima de tudo, a fonte mais real e imediata dessa graça foi o próprio Cristo,
presente naquelas igrejas com todo seu poder, sua humanidade e
carnalidade humana, numa presença material, física e corporal. (Merton,
2010, p. 102)

Oito anos mais tarde, em seu diário, Merton deixaria expressa sua memória afetiva
ao tempo de sua segunda viagem:
Nunca deixará de assombrar-me o amor que bruscamente eu me tomei por
esses mosaicos. Certamente era a graça de Deus, e nessa vida não há como
eu saber quanto significava esse amor. Pode ter significado toda a minha
vida, através das preces daqueles santos e de outros dos primeiros tempos
da igreja, que alcançaram, com suas preces, que eu deveria amar suas igrejas
e, com suas preces, que eu mesmo deveria também rezar e ler a Bíblia.
Depois disso, não importa aonde eu fosse nem a quantas viesse nos cinco
anos seguintes, eles ainda rogavam por mim, até eu vir novamente me
arrastando de volta, muito exaurido e prestes a cair morto. (Hart e Montaldo,
2001, p. 41)

O jovem Thomas tem sua fé despertada pelo viés estético, apontando para sua
conversão prefigurada pela viagem romana de 1933 e sua arte sacra. Trevisan (2003) levanta
a importância dos mosaicos também em Dante Alighieri e pergunta se este poeta italiano
“poderia ter chegado a algumas de suas visões do Paraíso da Divina Comédia, se não tivesse
contemplado o magnífico mosaico do Batistério de San Giovanni em Florença, no qual foi
batizado” (Trevisan, 2003, p. 55).

Merton, enquanto monge, lembrou “da função que a arte tem na vida da fé”
(Merton, 1954, p. 88). Na cidade romana fora plantada a semente que, anos mais tarde, viria
dar seus frutos ao jovem Thomas: o ápice de sua conversão, bem como a continuidade de
sua busca pelo mistério. Tal experiência veio reafirmar sua sensibilidade e aspiração por
liberdade, presentes desde a infância, o levando, através da arte, a certa transcendência
demonstrando, talvez, sinais marcantes de sua futura trajetória espiritual: a contemplação.
Merton experimentou em Roma um primeiro contato mais profundo não só com a
cultura católica, mas antes de tudo com a fé, sentimento até então não despertado pelas
paragens protestantes as quais teve contato, seja pelas escolas por que passou ou pela
família. Entretanto, não se tratava de um sentimento nítido aos olhos desse viajante, mas de
algo que se instalou em seu íntimo, sendo desenvolvido continuamente.
Sua conversão à Igreja Católico-Romana ocorreu em 1938, tendo por influência obras
de diversos autores como Étienne Gilson, William Blake, James Joyce entre outros, que
vieram somar à sua espiritualidade até então alcançada, despertada e envolvida pela arte
contida nas Igrejas de Roma.

3 A Arte e o Homem
Para entendermos um pouco da relação arte/homem, sob o ponto de vista
mertoniano, é mister alcançarmos certa ideia sobre sua concepção de consciente. Para
Merton, a consciência é indício de um mundo detentor de valores, ações e inclinações
escondidos, mas que a superam em importância. Por conseguinte, demonstra uma
subdivisão em consciência moral e psicológica, ambas com capacidade para ensinar o que é
o homem real. Entretanto, “a realidade de uma pessoa é uma coisa profunda, sepultada não
apenas nos invisíveis recessos do mistério metafísico do homem, mas no mistério de Deus
mesmo” (Merton, 1976, p. 47). A consciência psicológica, segundo análise de Merton, realiza
equivocado movimento introspectivo ao se portar demasiadamente atenta às suas
informações as quais, na verdade, deveriam ser deixadas a nível instintivo “*...+ sem excesso
de reflexão deliberada” (Merton, 1976, p. 48), e ainda, por vezes, a mesma pode paralisar-se
mediante pressão improfícua.
A percepção de outro fator corrobora com a expansão de latentes poderes de ação
do consciente: a beleza. Merton apontou que “tudo que existe é belo à medida que é real,
muito embora as associações que as coisas possam ter adquirido para os homens, as
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impeçam de ser sempre belas para nós. Serpentes são belas, mas não para nós” (Merton,
1976, p. 49). Daí a presença de uma problemática a revelar a dificuldade do homem em
perceber tal realidade. Acreditamos que a arte possa ser uma forma de enxergar o real, pois:
(...) numa experiência estética, na criação ou na contemplação de uma obra
de arte, a consciência psicológica é capaz de atingir algumas das suas mais
altas e perfeitas realizações. A arte nos dá o poder de achar-nos e de perdernos, ao mesmo tempo. A mente que reage aos valores intelectuais e
espirituais ocultos num poema, numa pintura, ou numa peça musical,
descobre uma vitalidade que a levanta acima de si mesma, que a tira fora de
si, e a faz presente a si mesma em um nível de ser que ela não se sabia capaz
jamais de atingir. (Merton, 1976, p. 49-50)
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4 Considerações finais
A trajetória de Thomas Merton foi sensivelmente tocada pela Arte do início ao fim.
Embora os conflitos existenciais e religiosos presentes em sua infância e adolescência
tenham sido marcantes em sua personalidade, acreditamos que essas mesmas experiências
contribuíram para desenvolver sua aptidão artística. Percebemos, conforme nosso
pensamento, a importância da arte em sua vida lhe servindo como ponte ao limiar do
mistério.
Para esse monge católico, percebemos sua conversão como um processo que, entre
crises e graças, foi arquitetado pela arte e sua capacidade em proporcionar conhecimentos
transcendentes ao que o linguajar humano é capaz de oferecer. Nesse contexto, Merton
parece ter apreendido, de certa forma, a fala de Deus através das artes sacras de Roma, da
Roma de Deus4.
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Um estudo de caso dos fenômenos mediúnicos em uma igreja do Santo
Daime
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Resumo: O Santo Daime é considerado uma religião sincretista brasileira, de caráter
espiritualista e cristão, que incorporou elementos de várias tradições espirituais como o
xamanismo indígena, catolicismo popular, kardecismo, umbanda e também ideias advindas
da religiosidade oriental e do esoterismo europeu. As influências espiritualistas provindas de
religiões como o kardecismo e a umbanda com suas crenças reencarnacionistas e de
evolução espiritual se fazem bem marcantes na cosmogonia e na liturgia daimista e abrem
espaço para manifestações mediúnicas no âmbito dos rituais daimistas. Dentre os
fenômenos mediúnicos que podem ocorrer nos contextos rituais da religião do Santo Daime,
focamos na incorporação de espíritos, e para melhor compreender este fenômeno, foi
realizada uma pesquisa de campo, com uso de ferramentas metodológicas da antropologia
como, observação participante, diário de campo e entrevistas semiestruturadas com
médiuns da igreja daimista Flor da Montanha, localizada na cidade de Lumiar, distrito de
Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Esta igreja é reconhecida entre os daimistas como
uma referencia em termos de fenômenos mediúnicos, já que a sua fundadora, a mãe de
santo Baixinha, foi uma das responsáveis por introduzir elementos umbandistas na doutrina
do Santo Daime. A pesquisa ainda não foi concluída, mas pode-se conjecturar, que os
fenômenos de incorporação daimista, com as influencias kardecistas e umbandistas
articulam uma plasticidade com a cosmologia e ritualística próprias do Santo Daime,
tornando-os um fenômeno sui generis.
Palavras-chave: Santo Daime. Mediunidade. Incorporação

1. As origens do Santo Daime
A doutrina religiosa do Santo Daime é considerada uma religião sincretista brasileira,
de caráter espiritualista e cristão, que incorporou elementos de várias tradições espirituais
como o xamanismo indígena, catolicismo popular, kardecismo, umbanda e também ideias
advindas da religiosidade oriental e do esoterismo europeu (LABATE & PACHECO, 2005).
O Santo Daime foi criado por volta de 1930, em Rio Branco, no Acre, por Raimundo
Irineu Serra, um imigrante maranhense que se mudou para a região amazônica para
trabalhar na extração do látex (POLARI, 1992). Através de seu contato com o povo mestiço
da região veio a conhecer a ayahuasca, e partir de suas experiências com esta infusão
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psicoativa, obteve visões e revelações que o levaram a fundar uma doutrina religiosa que
intitulou Santo Daime. Este nome se refere ao pedido que os fiéis costumavam fazer ao
comungar a bebida: “Dai-me luz, dai-me cura, dai-me conhecimento”, etc. (COUTO, 2004, p,
392).
Na década de setenta, após a morte de Raimundo Irineu Serra, seu seguidor
Sebastião Mota de Melo (conhecido pelos daimistas como Padrinho Sebastião) se
estabeleceu com alguns fieis em uma colônia no interior do Acre, onde instituiu uma
vertente do Santo Daime chamada Cefluris (Centro Eclético da Fluente Luz Universal
Raimundo Irineu Serra). A partir de então, a religião do Santo Daime se dividiu em duas
vertentes, o Alto Santo, onde a esposa de Mestre Irineu (como é referenciado pelos
daimistas) deu continuidade a doutrina e o Cefluris no qual Sebastião Motta de Mello
introduziu alguns elementos novos (MACRAE, 1992).
Na religião do Santo Daime também se pode identificar fenômenos mediúnicos, na
qual se atualizam experiências psicofisiologicas universais a partir de referenciais próprios
(MONTEIRO DA SILVA, 2004, p. 414). A mediunidade é admitida dentro desta tradição
religiosa, e em geral, a “atuação” (termo usado pelos daimistas para se referirem a
incorporação) de entidades de luz é até incentivada, aproximando-se muito das concepções
de outras linhas espiritualistas como a umbanda e o kardecismo (MONTEIRO DA SILVA, 2004,
p. 430).
O Santo Daime é considerado uma religião genuinamente brasileira que tem em sua base
o uso religioso de uma bebida de origem indígena reinterpretada de forma a mesclar
elementos do catolicismo popular e espiritualistas provindos de religiões como o kardecismo
e a umbanda cujas crenças reencarnacionistas e de evolução espiritual, abrem espaço para
manifestações mediúnicas. É a partir daí que se podem observar fenômenos de transe
(MIZUMOTO, 2012, p. 48).
2. O trabalho de campo na igreja Daimista Flor da Montanha
Para melhor compreender o fenômeno mediúnico de incorporação que ocorre no
Santo Daime, bem como entender como se permeiam as relações de exterior (com os
aspectos rituais) e interior (percepções vivenciadas no corpo do individuo), realizou-se uma
pesquisa de campo, na igreja daimista Flor da Montanha, localizada no município de Lumiar,
estado do Rio de Janeiro. A escolha por tal local para a pesquisa se deve ao fato desta igreja
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ser reconhecida entre os daimistas como uma referencia de fenômenos mediúnicos, já que
sua fundadora, a mãe de santo chamada Baixinha, foi uma das responsáveis por introduzir
elementos umbandistas na doutrina do Santo Daime. Por ser considerada a pioneira na
inserção do trabalho mediúnico de base umbandista na doutrina do Santo Daime, esta
comunidade é o, berço de vários médiuns experientes. Entre os daimistas, essa igreja é
conhecida como uma escola mediúnica, sendo referencia para todos os adeptos que
desejam desenvolver sua mediunidade. Na pesquisa foram utilizadas ferramentas
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metodológicas da antropologia como observação participante, diário de campo e
entrevistas, na tentativa de apreender o fenômeno in loco. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas gravadas com audiogravador, com adeptos daimistas que vivenciam o
fenômeno da incorporação no âmbito da sua própria subjetividade.
A igreja possui aproximadamente cento e trinta frequentadores assíduos nos rituais,
e foi identificada a presença de grande número de médiuns, (infelizmente não foi possível
estimar um número objetivo). Foram selecionados para a entrevista os médiuns mais antigos
e mais experientes da igreja, devido ao foco da pesquisa ser qualitativo, o que implica numa
priorização da qualidade das informações obtidas nas entrevistas com cada um, podendo-se
obter a partir disso uma visão mais profunda a respeito do fenômeno.
A história da igreja Flor da Montanha é um pouco distinta da historia de outras
igrejas daimistas, pois esta teve inicio com um grupo umbandista que realizava trabalhos
rituais na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com relato contido no livro de biografia da
mãe de santo Baixinha, era um grupo de pessoas que “buscavam um estudo da mediunidade
dentro de uma visão não-sectária e com o proposito de trabalhar para a cura, a começar por
si” (LÍRIO, 2011, p. 44).
Durante um período que iria de 1980 a 1989, grupo se reunia semanalmente em
trabalhos de mesa branca na casa de Mãe Baixinha na cidade do Rio de Janeiro e giras que
ocorriam nas matas cariocas. Nestas giras houve a aproximação de várias pessoas ligadas ao
Santo Daime e com isso Baixinha e seu marido, Marcelo Bernardes, vieram a conhecer o
Santo Daime. Em 1988 Baixinha se fardou na igreja Céu da Montanha em Visconde do Mauá,
para onde se mudou com seu marido e filhos. Alguns anos mais tarde a família viria a se
mudar para o município de Lumiar juntamente com outros amigos que também
compartilhavam do mesmo caminho espiritual, vindo a abrir trabalhos de Daime naquela
localidade.

No ano de 1988 foi aberta a Cabana Lua Branca, aonde viriam a acontecer trabalhos
tanto na linha do Daime como na linha da Umbanda. Inicialmente ainda não era oficialmente
uma igreja do Santo Daime, por não cumprir o calendário oficial, apesar de realizar os
trabalhos como Concentrações e Hinários. Alguns anos depois veio a oficializar sua pertença
ao Santo Daime mudando o nome para Flor da Montanha.
A religião do Santo Daime se caracteriza por um variado elenco de rituais,
distribuídos em um calendário oficial e não oficial. As cerimônias desta religião são
denominadas “trabalhos”. Esse “trabalho” segundo propõe Cemin (2004, p. 348), aplica-se
sobre o corpo e o pensamento: as produções simbólicas e o imaginário.
Os trabalhos de banca aberta são ritos onde é permitida a incorporação de entidades
espirituais, e são considerados de desenvolvimento mediúnico, ocasião para os participantes
aprofundarem no estudo da sua mediunidade. Neste sentido, pode-se destacar que do ponto
de vista da identidade do grupo, este ritual representa uma espécie de oportunidade de
graduação, já que considera-se que os participantes podem evoluir espiritualmente ao
trabalharem sua mediunidade e auxiliarem outros seres espirituais a evoluírem ao darem
passagem a eles em seus corpos para que estes sejam doutrinados.

3. Os rituais, os elementos litúrgicos e os fenômenos de incorporação na igreja Flor da
Montanha
Algumas igrejas daimistas, não possuem em seu calendário, rituais de banca aberta,
devido a alinhamentos pessoais dos dirigentes. Dentro do Santo Daime, devido ao ecletismo
da doutrina, que possui influências de elementos de outras religiões, um dirigente pode
optar por manter determinada igreja mais alinhada a preceitos católicos, bem como pode
ocorrer de um dirigente manter-se mais próximos a linhas espiritualistas como a umbanda,
sendo este o caso da igreja pesquisada.
Na Igreja Flor da Montanha, ocorrem mensalmente ritos onde se podem observar
fenômenos mediúnicos de incorporação, como as Giras de desenvolvimento (são ritos
específicos para os adeptos aprenderem a trabalhar incorporados com as entidades); Giras
abertas (onde podem participar não adeptos do Santo Daime e adeptos da Umbanda) e o
ritual denominado Mensageiros da Cura, que é um Trabalho de Cura desenvolvido de acordo
com os preceitos recebidos mediunicamente por Mãe Baixinha.
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Os seres espiritais que se apresentam no rito, são invocados através de canções
denominadas hinos, que efetuam chamadas de entidades de diferentes linhas: da umbanda
(orixás, caboclos, pretos-velhos, exus); do kardecismo (a falange dos médicos); entidades
ligadas às tradições xamânicas e seres elementais da natureza.. Podem ser evocadas
entidades curadoras específicas, como por exemplo: a Linha do Tucum, Marachimbé,
Caboclo Sete Flechas, Princesa Janaína, Bezerra de Menezes, podem também ser chamados
Exus, como Tranca-Rua, entidades espirituais da falange de São Miguel, ou dos orixás como
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Iemanjá, etc. Quando são efetuadas estas chamadas nos ritos, são comuns ocorrerem
incorporações destas entidades pelos médiuns presentes.

4. A expressão do corpo nos fenômenos de incorporação
A dualidade matéria/espirito também pode ser bem notada nos fenômenos de
incorporação, pois estes se apresentam sob a forma de manifestações corporais dramáticas,
sendo identificados de acordo com posturas e gestos reconhecidos dentro daquele contexto
especifico. (ALVES, 2007, P 155). Geralmente nas giras que acontecem na Flor da Montanha,
estes gestos típicos são giros, certos movimentos com os braços, movimentos espasmódicos
involuntários, como tremedeiras e suspiros, assobios, estalar de dedos, etc. Observa-se
ainda que ao estarem incorporados das entidades espirituais, os médiuns, também referidos
como aparelhos, podem assumir posturas condizentes com as entidades incorporadas. Por
exemplo, ao incorporar um preto velho pode-se assumir a postura de uma pessoa velha, um
tanto arqueada para frente, ou ao atuarem caboclos, podem tirar os sapatos e ficarem
descalços. Pela interpretação dos sinais emitidos pelo corpo é possível interpretar e discernir
qual entidade está presente na sessão.
È importante ressaltar a importância do corpo como suporte para estas experiências
de incorporação nos ritos. Dentro do contexto do Santo Daime, os rituais também envolvem
o corpo, que é submetido a uma multiplicidade de técnicas que influenciam nos sentidos e
nas percepções, bem como exigem deste corpo esforço e disciplina. (CEMIN, 2004, p. 349).
Considera-se que:

os “trabalhos espirituais” designam “técnicas corporais”, no sentido maussiano,
ou seja, dizem respeito a atitudes corporais, “artes de uso do corpo”, visando a
uma finalidade específica, propiciar a experiência de contato com o divino. O
corpo por sua vez, serve de instrumento para proporcionar o vôo mágico ou

trânsito para o astral ou ainda servir de meio físico para a manifestação das
entidades espirituais (CEMIN, 2004, p. 349).

Nestes contextos rituais o corpos se veem envolvidos em uma “performance ritual,
tendo como função, fazer explicito o que de outra forma é ficção” (LEACH, 1970, p. 16,
citado por COUTO, 2004, p. 398), se tornando pois um corpo significado, meio de
manifestação da cultura em suas múltiplas possibilidades (GREGANICH, 2010, p. 113). Assim,
o fenômeno de incorporação possui uma materialidade consolidada na experiência
corporificada, “arregimentando através da performance ritual o entrelaçamento entre o
espiritual e o material” (GREGANICH, 2010, p. 126).

Conclusões preliminares
Percebe-se que nas cerimonias rituais do Santo Daime ocorrem fenômenos
mediúnicos singulares que são influenciados pelos elementos rituais e simbolismos
emblemáticos que refletem o rico imaginário de crenças que constituem esta doutrina
religiosa.
Atualmente, na igreja pesquisada, os dirigentes estão buscando instituir certas regras
para as manifestações mediúnicas nos trabalhos de banca aberta que ocorrem como parte
do calendário ritual. Segundo o atual dirigente, a gira é o espaço privilegiado para as
experiências de incorporação, onde os médiuns são autorizados a trabalharem livremente
com seus guias. Nos demais rituais, preza-se por uma atitude corporal mais rígida, onde
valoriza-se a contrição. Mesmo nos demais rituais de banca aberta, como o Mensageiros da
Cura, aconselha-se a todos os médiuns participantes do rito, que trabalhem com seus guias
em seus lugares, sentados, sem movimentações bruscas e sem barulho, atitude esta que
exige um desenvolvimento mediúnico onde o médium obtenha o total controle da
incorporação, exigindo um transe consciente.
Atualmente, a pesquisa se encontra em fase de compilação de dados obtidos em
campo, no entanto pelas observações feitas, bem como pelas entrevistas realizadas com os
adeptos selecionados, podemos conjecturar que apesar das influencias de outras linhas
espiritualistas que tem a ocorrência de fenômenos de incorporações entre suas praticas,
como as tradições xamânicas, o espiritismo kardecista e a umbanda, as manifestações
mediúnicas de incorporação dentro dos rituais do Santo Daime, assumem configurações sui
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generis onde os aspectos rituais, cosmológicos e os preceitos doutrinários com relação a
forma dos daimistas conceberem seu corpo e sua conduta no mundo, são aspectos
preponderantes na construção da performance extática que constitui o fenômeno de
incorporação.
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Resumo: Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra suíço, apresentou em sua teoria um
entrelaçamento entre psicologia e religião. Uma das grandes influências para a elaboração
do conceito religião em sua obra foi Rudolf Otto (1869-1937), teólogo alemão. Otto trabalha
com o conceito de numinoso. Ele o desenvolve por acreditar que a palavra holy, além de já
trazer um sentido ético vinculado, seria insuficiente para descrever o sentimento que advém
do contato com o religioso. Com esta base teórica, Jung esclarece que não trata sobre
religião como institucionalizada. Ele a encara como uma atitude de uma consciência
transformada pelo numinoso, ou seja, uma vivência dentro do universo psíquico. Segundo
ele, esta religiosidade deveria ser chamada religião não confessional, um exercício não
organizado e inteiramente individual da função religiosa. Ao longo de toda a sua obra, Jung
valorizou os aspectos inerentes desta ideia de religião, ao invés de confissão de fé. Esta
religião, segundo Jung, estrutura o indivíduo. A construção do ser, também chamada de
processo de individuação seria uma vida em Deus. O presente artigo pretende discutir o
conceito religião na obra de Jung, e de que forma é ele base estrutural para a construção do
ser. A partir de sua autobiografia e cartas, é possível perceber um autor que ultrapassa as
fronteiras da ciência e insiste em afirmar que o homem não seria completo sem Deus.
Palavras-chave: Jung. Religião. Individuação. Deus.

Introdução
Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço (1875-1961). Produziu numerosas obras ao
longo de sua vida. Suas Obras Completas se compõem de dezoito volumes além de
coletâneas de palestras dadas, cartas, autobiografia e do Livro Vermelho, que contém suas
experiências psíquicas pessoais. O tema religião aparece com enorme frequência. Entre seus
livros encontramos Psicologia e Religião, Psicologia e Religião Oriental, Interpretação
Psicológica do Dogma da Trindade, O símbolo de Transformação na missa, Resposta a Jó.
Além destes, a temática aparece mesmo quando ele diz tratar apenas de psicologia. O que
seria para Jung então psicologia? E o que seria religião, afinal? Este artigo pretende
desenvolver ambos os temas e perceber de que forma estes dialogam. Mais precisamente,
delimitar o conceito religião, e a partir dele, entender sua influência na construção do ser,
também chamada por Jung de processo de individuação.
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Entre a psicologia e a religião
Se fosse possível diferenciar e manter distantes os limites entre a psicologia e a
religião na obra junguiana, poderíamos utilizar um comentário de Aniella Jaffé, quando
afirma que sua psicologia se encontrava dentro dos limites do conhecimento científico e se
restringia a fatos demonstráveis. Segundo ela, Jung era um homem de ciência, empírico e
sua análise sobre a imagem de Deus era também uma constatação científica e objetiva. Isto
nada contradizia a postura de Jung em sua vida pessoal, enquanto homem religioso. Neste
caso, dizia ela, Jung tratava sobre Deus como experiência imediata, sendo possível então,
demonstrar sentimentos religiosos (Jaffé, 1989, pp. 15-16).
Jung porém não tem a pretensão tão nítida de deixar separadas suas reflexões sobre
a análise científica e sua vida pessoal. Em suas próprias palavras ele afirma: “Minha vida e
minha obra são idênticas *...+ O que eu sou e o que escrevo são uma só coisa” (Jung apud
Jaffé, 1989, p. 16).
Sua postura religiosa diversas vezes adentra suas concepções científicas e não
demonstram estarem em antagonismo. Caminham lado a lado contribuindo para o
esclarecimento de ambas as partes. A psicologia, segundo ele, não se colocaria para trazer
novas verdades religiosas. Ela contribuiria para que as verdades religiosas fossem, através da
experiência, possibilidades compreensíveis. De forma metafórica, para demonstrar o não
antagonismo entre os limites da psicologia e da religião ao tratar sobre Deus, Jung traz o
conceito tipo, que vem do grego e que significa batida ou algo que imprime (Jung, 1990, p.
26). Em suas palavras:
O ponto de vista religioso coloca obviamente a ênfase naquilo que imprime,
o impressor, ao passo que a psicologia científica enfatiza o tipo, o impresso,
o qual é a única coisa que ela pode apreender. O ponto de vista religioso
interpreta o tipo como algo decorrente da ação do impressor; o ponto de
vista científico o interpreta como símbolo de um conteúdo desconhecido e
inapreensível. Uma vez que o tipo é menos definido, mais complexo e
multifacetado do que os pressupostos religiosos, a psicologia, com seu
material empírico, é obrigada a expressar o tipo mediante uma
terminologia que independe de tempo, lugar e meio (Jung, 1990, p. 29).

Com isso, Jung afirma sobre os limites que se podem expressar psicologicamente,
mas não nega a existência do que existe para além da ciência. Para que se possa aprofundar
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na compreensão sobre como Jung lida com este entrelaçamento, é preciso entender qual a
postura que ele defende em relação a estas duas áreas do conhecimento.
Segundo Jung, há, no ocidente, uma separação entre a ciência e a religião, que se
iniciou com o Renascimento. No momento em que surgiam descobertas geográficas e
científicas, o pensamento foi rompendo com a submissão aos ditames da tradição religiosa
(Jung, 2012c, p. 68). Esta separação não era, segundo ele, saudável. A ciência não respondia
às necessidades e às expectativas que a religião proporcionava, deixando uma lacuna difícil
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de ser preenchida. O conflito entre a ciência e a religião se faz nas palavras de Jung:
Este conflito existe única e exclusivamente por causa da cisão histórica
operada no pensamento europeu. Se não houvesse, de um lado, um
impulso psicológico inatural para crer, e do outro uma fé, igualmente
inatural na ciência, não haveria qualquer razão para este conflito. Seria
fácil, então, imaginar um estado em que o indivíduo simplesmente
soubesse e ao mesmo tempo acreditasse naquilo que lhe parecesse
provável por estas ou aquelas boas razões. A rigor não há, forçosamente,
uma razão para o conflito entre essas duas coisas. Na verdade, ambas são
necessárias [...] (Jung, 2012c, p. 70).

Entre as maléficas consequências desta cisão, o homem ocidental, para Jung, tem
uma ciência da natureza mas não conhece sua própria natureza (Jung, 2012c, p. 71). O
homem teria cindido a fé e o saber. Seu intelecto estaria alienado de sua alma, de sua
natureza interna e sua tarefa deveria ser a de tentar reavê-la (Jung, 2012c, p. 72). Para isso,
primeiramente, ele deveria “libertar-se de suas unilateralidades bárbaras” (Jung, 2012c, p.
76). Com isto, Jung costura a importância da religião para a construção e o conhecimento do
ser e não faz apenas uma reflexão sobre a religião. A religião se revela fundamental, base
estruturante de sua psicologia.
O diálogo existente entre psicologia e religião é anterior a Jung. Porém é visto como
duas áreas distintas que interagem entre si. Segundo Jung, o conflito e a separação entre
ciência e religião seriam uma doença desenvolvida pelo ocidente. Na visão positivista,
considera-se a matéria como uma realidade tangível e cognoscível. Para Jung, entretanto, a
matéria também é uma hipótese. Da mesma forma não se pode, segundo ele, provar a
existência de algo transcendental. Assim, tanto a ciência quanto a religião trabalham com
símbolos para falar de temas que escapam ao conhecimento direto. Acreditando que a
simbologia de uma das partes é a única plausível e verdadeira, surge então o conflito entre
os dois saberes (Jung, 2012c, pp. 13-14). Para Jung:

O conflito entre ciência e religião no fundo não passa de um mal-entendido
entre as duas. O materialismo científico introduziu apenas uma nova
hipótese, e isto constitui um pecado intelectual. Ele deu um nome novo ao
princípio supremo da realidade, pensando, com isto, haver criado algo de
novo e destruído algo de antigo. Designar o princípio do ser como Deus,
matéria, energia, ou o que quer que seja, nada cria de novo. Troca-se
apenas de símbolo. O materialista é um metafísico malgré lui (Jung, 2012e,
p. 13).
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De que forma Jung posiciona o conceito religião dentro de sua teoria psicológica é o
que se desenvolverá a seguir.

O conceito religião na obra de Jung
Uma das grandes influências para a elaboração do conceito religião na obra de Jung
foi Rudolf Otto (1869-1937), teólogo alemão. Otto trabalha com o conceito de numinoso. Ele
o desenvolve por acreditar que a palavra holy, além de já trazer um sentido ético vinculado,
seria insuficiente para descrever o sentimento único e original, eticamente neutro, que
advém do contato com o religioso. O termo numinoso é em si uma categoria, um estado de
espírito sui generis e irredutível. Não pode ser ensinado. Com o exemplo, ele pode apenas
ser evocado, despertado (Otto, 1979, pp. 6-7). Este sentimento inicial do numinoso geraria
consequências tais como a da noção da consciência ou o sentimento de ser criatura,
dependente de um criador. Há um sentimento de dependência em algo maior. Este porém
apenas surge a partir de um pressuposto inicial. E este é apenas dado a partir da vivência do
numinoso em si mesmo (Otto, 1979, pp. 10-11). Para Jung, é “o influxo de uma presença
invisível, que produz uma modificação especial na consciência” (Jung, 2012b, p.19). Essa
influência se apodera do homem, independe de sua vontade (Jung, 2012b, p. 19). Com esta
base teórica, Jung esclarece que não trata sobre religião como institucionalizada ou uma
profissão de fé. Ele a encara como “uma atitude particular de uma consciência transformada
pela experiência do numinoso” (Jung, 2012, p. 21), ou seja, uma vivência dentro do universo
psíquico. Para esclarecer a diferença que estabelece entre religião e profissão ou confissão
de fé, ele diz:

A confissão admite uma certa convicção coletiva, ao passo que a religião
exprime uma relação subjetiva com fatores metafísicos, ou seja
extramundanos. A confissão compreende, sobretudo, um credo voltado
para o mundo em geral, constituindo, assim, uma questão intramundana. Já
o sentido e a finalidade da religião consistem na relação do indivíduo com
Deus [...] (Jung, 2013b, p. 20).

Segundo ele, esta religiosidade deveria ser chamada “religião não confessional (não
eclesial), portanto um exercício não organizado, não coletivo e inteiramente individual da
função religiosa” (Jung, 2003, p. 192-193), próximo ao conceito mais atual de
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espiritualidade. Ao longo de toda a sua obra, Jung esteve valorizando os aspectos inerentes
desta ideia de religião, ao invés de confissão de fé. A religião, segundo Jung, estrutura o
indivíduo (Jung, 2013b, p. 21). Para o autor John Dourley, há uma importância na reflexão
sobre a religião na psique humana, na obra de Jung. Esta seria a portadora de implicações
para a sobrevivência da humanidade. O conceito numinoso, oriundo da teologia de Otto,
orienta portanto, não apenas a relação com Deus, mas aspectos fundantes da estrutura
psicológica humana. O numinoso se torna parte da noção de arquétipo5 para Jung. Segundo
Jung, os arquétipos “possuem caráter ‘cósmico’. Daí se explica sua numinosidade e,
concomitantemente, seu “caráter divino” (Jung, 2011b, p. 234). Jung insistia em afirmar que
não se poderia falar sobre o metafísico, que se desconhece, mas apenas do que se
experiencia. O que se demonstra empiricamente, mesmo que seja proveniente deste extrato
metafísico, torna-se passível de discussão. E assim, em sua teoria, tudo o que se refere ao
sobrenatural, transcendente e metafísico são determinados e explicados a partir do
arquétipo (Jung, 2012a, p. 120). Ao arquétipo, a princípio, não se tem acesso direto. Mas ele
se apresenta como numinoso e então, é possível vivenciá-lo a partir de imagens e símbolos
correspondentes (Jung, 2011a, p. 98). E seguindo em sua explicação ele narra:
Todas as representações religiosas e metafísicas baseiam-se em
fundamentos arquetípicos e, na medida em que for possível investigá-los,
conseguiremos lançar um olhar, ainda que passageiro, atrás dos bastidores
da história mundial, isto é, levantar um pouco o véu do mistério que
esconde as ideias metafísicas e seu sentido. A metafísica é uma física ou
fisiologia do arquétipo e seus dogmas (= fórmulas doutrinárias) formulam o
conhecimento de ser dos dominadores, isto é, dos leitmotivs
5

Para a psicologia analítica, o inconsciente se divide em dois campos. Um pessoal, e outro, chamado de
inconsciente coletivo, que representaria uma condição da psique em geral. Os arquétipos seriam uma realidade
hipotética do inconsciente coletivo. Eles sempre existiram, antes mesmo da construção do ego (Jung, 2011b, p.
19). Estas propriedades não foram adquiridas individualmente. São universais e aparecem repetidamente ao
longo da história (Jung, 2013a, p. 107).

predominantes e inconscientes do fato psíquico. O arquétipo é “metafísico”
porque ele transcende a consciência (Jung, 2011a, p. 98).

Tais como as características que se relacionam ao transcendente, o arquétipo,
enquanto numinoso, é um conceito limite. Ele, na obra junguiana, é caracterizado pela
relativização do tempo e do espaço (Jung, 2011a, p. 90). Esta psicologia alargada por
conceitos teológicos, não se enquadra perfeitamente em uma ciência materialista e
positivista. Jung diz que sua psicologia do inconsciente, por afirmar que matéria, tempo e
espaço não são axiomáticos, se enquadraria mais como uma parapsicologia (Jung, 2011a, p.
89). Seguindo esta linha de raciocínio, como então perceber a construção da psique
humana? Como entender o que Jung quis tratar com o processo de individuação6? O
processo de individuação, a partir da psicologia do inconsciente, seria então um
“acontecimento metafísico” (Jung, 2012d, p.128). A personalidade, para além do ego, que se
une ao inconsciente, foi por ele chamada de personalidade divina superior do não-ego (Jung,
2011a, p. 161).
Tornar consciente este aspecto inconsciente tornaria possível a relação entre a alma
e Deus. Seria a partir do interior do homem, de sua alma, que existiria a possibilidade da
relação entre ambos. Em termos psicológicos seria transpor para a consciência o arquétipo
da imagem de Deus (Jung, 1990, p.23).
O papel da psicologia analítica e de toda a educação deveria ser, segundo Jung, a de
fazer o homem perceber esta imagem divina, torná-la consciente, desperta (Jung, 1990, p.
25), e assim tornar o homem total (Jung, 1990, p. 20). O ser humano não seria completo sem
Deus. O tornar-se total é, em suas palavras, “a vida em Deus” (Jung, 2011a, p. 322).

Considerações finais
Entender como Jung aborda o conceito religião em sua obra não é tarefa das mais
simples. São diversas as interpretações entre os autores junguianos da atualidade. O próprio
Jung, que expõe suas crenças de uma forma em cartas pessoais, parece algumas vezes tratar
do oposto nos seus textos acadêmicos. Mas é preciso entender o contexto onde Jung estava
inserido e com quem ele queria dialogar. Havia a necessidade de estabelecer uma base
6

Este seria o desenvolvimento ulterior, a incessante construção do ser (Shamdasani, 2013, p. 67). Este
processo é o condutor da personalidade em direção à totalidade (Jung, 2012a, p. 289).
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teórica para os conceitos psicológicos que desenvolvia, própria das ciências empíricas,
principalmente porque em sua época, a jovem psicologia ainda estava se delimitando e se
diferenciando de suas origens, mais precisamente da teologia e da filosofia (Utsch, 2013,
p.368) e também, porque Jung lidava com psiquiatras, inseridos dentro de uma cultura
alemã materialista (Portela, 2013, p.47). Entender o conceito religião em sua obra, traz uma
das possibilidades primeiras de compreensão do conceito espiritualidade tão usado na
atualidade. Ambos têm um sentido lato. Para Jung, a religiosidade é para além de uma
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instituição ou crença religiosa, a própria base interna para a estruturação do ser.
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Resumo: Muitas ideias e concepções do que é o sagrado, o transcendente, como as
tradições religiosas se organizam vão sendo construídas ao longo do tempo. O contexto
histórico e cultural é grande influência no tocante ao como o fenômeno religioso é nomeado
e entendido. Neste contexto, os conceitos de religiosidade e espiritualidade surgem de
diversas formas, às vezes sendo aglutinados em uma mesma concepção, em outras se
firmando como totalmente opostos, e em algumas não havendo qualquer inter-relação
entre eles. A Psicologia da Religião busca entender estes conceitos, através de vários
estudiosos que vem se debruçando sobre o tema. O objetivo desta comunicação é analisar,
entre teóricos da Psicologia da Religião, como Edênio Valle, Antoine Vergote, Jacob Benzel,
José Geraldo de Paiva, entre outros, a partir de uma revisão de literatura, como estão sendo
entendidos estes conceitos, de religiosidade e espiritualidade, e o porquê de se optar por
este ou aquele. A conclusão é que não há um consenso entre os autores quanto ao uso dos
termos. As diversas abordagens encontradas realmente os colocam ora em lados iguais, ora
em posições contrárias. E assim, dentro do que foi visto, é que se tenta captar o conceito
mais próximo àquele que dará respaldo ao objetivo de determinada ocasião ou pesquisa.
Palavras- chave: Espiritualidade. Religiosidade. Psicologia da Religião.

Introdução
A religião pode ser considerada um objeto de investigação científica dos mais
profundos e complexos. Isso porque ela faz parte do fenômeno humano nas suas mais
diversas variedades sociais, teológicas, psicológicas, históricas, antropológicas. “Implica
abordagens e dimensões várias e de distintas espécies de vida coletiva e individual. Ela é,
não se pode negar, fenômeno humano de decisiva centralidade e de complexidade
incontornável” (DALGALARRONDO, 2008, p. 16).
Por este motivo, muito se fala e muito se pesquisa na área da religião, sob os mais
diversos aportes. Muitas conceituações são construídas a fim de tentar limitar e objetivar o
que é realmente este fenômeno. Junto a ele, os conceitos de religiosidade e espiritualidade
flutuam num mar de roupagens. Umas parecidas, outras inter-relacionadas, algumas
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totalmente independentes. E assim, tenta-se captar o conceito mais próximo àquele que
dará respaldo ao objetivo de determinada ocasião ou pesquisa.
Muitas ideias e concepções do que é o sagrado, o transcendente, como as tradições
religiosas se organizam vão sendo construídas ao longo do tempo. O contexto histórico e
cultural é grande influência no tocante ao como o fenômeno religioso é nomeado e
entendido.
Dentro da área da ciência psicológica, vê-se uma grande dificuldade de se buscar ou
se mesmo querer se aprofundar sobre o tema da questão religiosa ou espiritual. Pode-se
entender essa dificuldade levando-se em consideração a baixa discussão sobre a religião,
fato característico das faculdades de Psicologia no Brasil (PINTO, 2009, p. 69). Nota-se que as
escolas superiores de Psicologia não favorecem o debate sobre religião, fazendo deste tema
algo muito distante e sem serventia para os alunos.
Para Edênio Valle, o problema é mais profundo, constatando dificuldades que
incidem de ambos os lados: tanto da ciência psicológica quanto do religioso. Por um lado, a
psicologia interpreta a grande maioria dos comportamentos humanos como sendo fruto de
determinismo psicológico. Desta forma, enfatiza somente a dinâmica psicológica da pessoa
do crente, encontrando assim todas as explicações para tal comportamento na própria
psicologia.
De outro lado, a própria religião também pretende fazer uma leitura dos
comportamentos dos seus religiosos, usando para isso o parâmetro de uma imagem perfeita
de ser humano, beirando a santidade, como ideal. Com isso, deixa de analisar com
profundidade a dinâmica da personalidade humana. Para o autor, este quadro está
provocando uma “embolação no meio do campo” (VALLE, 2005, p. 85) da psicologia.
Então, vê-se que a falta de consenso sobre o que conceitos como religião,
religiosidade e espiritualidade tem raízes antigas e profundas, sendo, de um lado, abafado
pela própria psicologia, que se vê como detentora de todas as ferramentas capazes de
compreender o ser humano e, por outro, por uma tradição da religião onde ela também se
julga como a única verdade em termos de condição existencial.
Então, mesmo com todas estas dificuldades, um número crescente de publicações
na área da Psicologia da Religião é visto. Autores se firmam na área e temas são analisados
em profundidade.
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Mesmo diante desta situação atual de crescimento, conceituar os termos propostos
se torna atividade complexa diante de tantos autores, dentro da própria psicologia, focando
diferentes aspectos da vivência religiosa e espiritual.

1- Religiosidade
William James pode ser considerado um dos mais importantes estudiosos da área
da psicologia da religião. Ele acredita que a função da religião seja pragmática, ou seja, tenha
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relevância prática na vida dos sujeitos que a utilizam. Ele não está preocupado se existe
Deus ou quem ou o que é o sagrado, mas sim como este Deus ou o sagrado participam da
vida humana no cotidiano, como eles ajudam ou não na busca da realização pessoal.
Então, para ele, religiosidade humana é um fenômeno universal e pode ser
vivenciada tanto positivamente quanto negativamente. Ele acredita que há muitas pessoas
com problemas neurológicos e patologias psicológicas que manifestam estes quadros
durante manifestações religiosas. Apesar disso, o autor vai se concentrar na religiosidade
saudável, aquela que ele acredita que é a grande maioria.
A religiosidade, segundo James, deve ser vista a partir de seu componente
emocional e não desde seu lado intelectivo (que existe) e socioinstitucional
(que condiciona o desenvolvimento concreto de cada caso individual).
Usando um copioso material de casos e depoimentos pessoais de anônimos
e de “santos” conhecidos James estudou minuciosamente a conversão e a
crise mística, ambas marcadas antes pela afetividade até certo ponto nãoracional que pela razão. Chegou à conclusão de que são emoções
poderosas que podem transformar por completo os rumos da vida de uma
pessoa, redimensionando-os inteiramente, de modo imprevisto e rápido,
mas, muitas vezes, duradouro (VALLE, 1998, p. 78).

James lembra que as manifestações religiosas acontecem de diversas formas, desde
a religiosidade institucionalizada, com seus ritos, símbolos, dogmas, até fenômenos
religiosos sem Deus, como é o caso do Budismo. Porém, apesar de ter várias maneiras de
serem manifestadas, as formas de religiosidade apresentam, pelo menos, dois pontos em
comum: explicitam uma forma de comportamento ou conduta e evidenciam sempre algo
transcendente.
Hans-Jürgen Fraas é objetivo ao explicar o principal objetivo da psicologia da
religião, que para ele já engloba o que é a religiosidade humana. Então, Fraas entende que
“o objeto da psicologia da religião em sentido tradicional é a religiosidade do ser humano: a

experiência religiosa e suas formas de expressão, o comportamento religioso do indivíduo e
de grupos” (FRAAS, 1997, p. 9).
Compreende-se que Fraas denomina de religiosidade a vivência pessoal das formas
de religião. Seriam atos explícitos, como a pessoa vive e expressa aquilo que crê. Estas
formas do comportamento religioso, ou seja, a religiosidade, são convenientes para
qualquer religião que seja, independente de ser cristã ou não. Para isso, Fraas utiliza a
expressão “homo religiosus” para designar a universalidade deste comportamento (FRAAS,
1997, p. 10).
Edênio Valle trata deste tema em seu livro “Psicologia e Experiência Religiosa” e
defende que a religiosidade humana está diretamente ligada à experiência religiosa e que
ela tem a ver com questões históricas e sociológicas e, por isso, deve ser entendida dessa
forma. Experiências religiosas vividas por indivíduos no passado são transmitidas a grupos e
pessoas no presente. “É só por meio da vivência personalizada dessa experiência *...+ que o
transcendente e o inefável, típicos das religiões, podem adquirir vitalidade nos adeptos de
cada religião (VALLE, 1998, p. 41).
Por isso, Valle defende a diferenciação entre os termos “religião” e “religiosidade”.
Esta está diretamente vinculada à subjetividade, em como o indivíduo se sente vivenciando
a sua religião, que é a sua matriz instituída. Na religiosidade estão em jogo as dimensões
psicológicas, tanto conscientes quanto inconscientes.

2- Espiritualidade
Ao pesquisar diversos autores e obras, percebe-se que o conceito de espiritualidade
está, também, longe de encontrar um consenso. Esse quadro é característico na psicologia e
também na teologia, onde existem várias formas de se conceituar este termo.
Alguns autores diferenciam a espiritualidade da religiosidade e da religião. Outros
abarcam todos estes conceitos em um só, não vendo necessidade de diferenciá-los,
argumentando que eles possuem a mesma origem e função. Desta forma, o objetivo deste
capítulo é fazer uma revisão bibliográfica dentro de autores da Psicologia da Religião e
também da Teologia para, no final, optar por uma definição de espiritualidade que será
utilizada para compreender a parte qualitativa desta pesquisa.
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Edênio Valle traz um panorama rico de embasamentos e comparações entre o que
é religioso e espiritual, defendendo que, antes do ser humano ser religioso ele é,
fundamentalmente, espiritual.
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Esse processo tornou evidente que a fé é uma preocupação humana
universal. Antes de sermos religiosos ou não-religiosos, antes de nos
concebermos como católicos, protestantes, judeus ou muçulmanos, já
estamos engajados em questões de fé [...] já estamos preocupados com as
formas pelas quais ordenamos nossa vida e com o que torna a vida digna de
ser vivida. Além disso, procuramos algo para amar, e que nos ame: algo
para valorizar, e que nos dê valor; algo para honrar e respeitar, e que tenha
o poder de sustentar nosso ser. Numa palavra, procuramos dar um sentido
espiritual a nós mesmos (VALLE, 2005, p. 89).

Neste sentido, Valle estende o conceito de espiritual a algo além de religioso, algo
fundante no ser humano, constitutivo dele. Para ele, o ser humano é um grande mistério,
uma complexidade em si e por isso impossível de ser compreendido de forma reduzida. Por
este mesmo motivo, espiritualidade não pode ser definida de forma rasa, sendo ela parte
importante deste mistério que é o homem.
Antoine Vergote aponta, também, para certo cansaço da palavra Deus nos tempos
atuais. Por isso, está havendo uma facilidade e aumento no manejo de conceitos como
espiritualidade. Esta realidade é mais predominante no ocidente, especialmente na Europa.
As pessoas, segundo o autor, buscam um transcendente difuso no mundo, encontrado, por
exemplo, no universo ou na natureza e ao alcance de todos. A religião institucionalizada
perde seus crentes ao mesmo tempo em que a busca desenfreada por este tipo de
espiritualidade citada aumenta.
O objetivo desta busca seria encontrar o sentido último da vida que, novamente,
não estaria numa prática religiosa institucionalizada, mas numa liberdade para se refletir
sobre a própria vida. Além do mais, Vergote deixa claro que o interesse pela espiritualidade
não substitui o abandono da religião institucionalizada, mas reflete mesmo o cansaço das
determinações em torno do conceito Deus.
Pessoas que se dizem contrárias ou não adeptas a nenhuma religião específicas,
podem, no olhar de Vergote, desenvolver e vivenciar sua espiritualidade. Independente da
pertença a qualquer religião institucionalizada, a busca pelo sentido da vida é algo inerente
ao ser humano. Desta forma, está sendo vivenciada a espiritualidade. (PAIVA, 2005a, p. 11).

Vergote não denomina esta postura como um ateísmo irreligioso, mas sim um
“ateísmo pré-cristão” (PAIVA, 2005b, p. 42). Seria, para ele, um ateísmo religioso, onde a
base é religiosa, mas a conduta cotidiana não precisa estar vinculada com uma religião
específica. Então, para Vergote, viver esta espiritualidade seria se preocupar com a
“dimensão espiritual da existência, de acordo com o divino ou o mistério sagrado que a
pessoa percebe afetiva e intuitivamente na natureza, no nascimento de um ser humano, na
arte e no amor” (VERGOTE, 2003, 98).
Geraldo José de Paiva aponta para a proliferação do termo “espiritualidade” no
ambiente acadêmico. Ele questiona o fato de ser o nome “espiritualidade” mais propenso a
angariar verbas para pesquisas científicas, no lugar de “religião” ou “religiosidade”. Para o
autor, espiritualidade é um conceito mais científico, e por isso mais utilizado em pesquisas
atuais.
Paiva acredita que foram os estudiosos americanos que começaram a difundir o
emprego do termo “espiritualidade” em massa, tanto científica como cotidianamente.
“Parece então que a discussão contemporânea da espiritualidade se desenrola nos Estados
Unidos e só atinge outras regiões graças à influencia das publicações norte-americanas, que
levam para o resto do mundo grande parte de suas soluções” (PAIVA, 2005b, p. 37).
Jacob Benzel, autor que trata da abordagem Psicologia Cultural da Religião, é
categórico quanto à relação entre espiritualidade e psicologia, defendendo que não deve ser
pretensão desta conceituar o que é espiritualidade. Para ele, também, a espiritualidade
consiste num fenômeno cultural e está ligada ao ambiente onde vive cada pessoa.
Benzel acredita que a psicologia não deve se preocupar em definir o que é
espiritualidade. Este conceito não pode ser exato. Ele é totalmente dependente daquele
sujeito que o reconhece, dentro do ambiente que vive, levando em consideração sua cultura
e contexto social.
Por este motivo, pesquisas da Psicologia da Religião devem ser direcionadas para
focar o como o sujeito entende o fenômeno espiritual. O sujeito é que reconhece se aquele
acontecimento é ou não ligado à espiritualidade. O importante é o sentido dado à
espiritualidade para cada indivíduo envolvido em uma pesquisa acadêmica, dentro da
Psicologia da Religião (Cf. BENZEL, 2010).

Conclusão
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Diante de tantas formulações e opções, a tarefa de escolher se torna árdua. A
complexidade do tema demanda que se demarquem os limites e objetivos de forma clara e
objetiva, pois, de outra forma, perde-se em conteúdo e profundidade de análise. Neste
ponto, concorda-se com Dalgalarrondo quando ele defende:
As definições aqui expostas, sucintas (até o ponto em que isso é possível
nesse campo) e pinçadas arbitrariamente, revelam que na própria definição
do tema trata-se mais de fazer opções do que de encontrar o mais correto.
Há um certo consenso de que as noções de religião, religiosidade, fé,
espiritualidade são, de fato, constructos multidimensionais, contendo
diferentes aspectos que podem receber distintas ênfases, a depender da
perspectiva teórica que se tome e do tipo de investigação que se deseja
fazer (DALGALARRONDO, 2008, p. 24).
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O perigo de se deixar levar por um conceito tão abrangente é se perder e não ser
mais capaz de saber o que realmente se está pesquisando. O conceito pode se tornar tão
relativo, chegando a abarcar toda e qualquer situação, que ao fim não se consegue objetivar
tal estudo. Espiritualidade corre o risco de se tornar um termo popular e empobrecido,
diante de tantas formas de abordagem.
Por este motivo, é necessário que se façam escolhas, levando-se em consideração o
que se pretende analisar dentro da Psicologia da Religião. Importante é manter uma linha
teórica e conhecer bem os autores que serão colocados em discussão, para que a harmonia
na pesquisa seja sempre verificada.
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A experiência humana articulada histórica, cultural e ambientalmente não pode ser mais
vista de um ponto de vista monológico, quer dizer, por enfoques particulares. Os estudos
sobre religião e ambientes exigem cada vez mais dos seus pesquisadores cooperações e
considerações interdisciplinares a fim de que o desenvolvimento sócio-científico seja
integrado. Este GT exporá partilhas e experiências científico-acadêmicas que tenham como
fio condutor os enlaces entre natureza e religião em agregações humanas tradicionais,
modernas e pós-modernas, em diversas áreas do conhecimento. Alunos e docentes poderão
apresentar pesquisas e suas respectivas metodologias com os objetivos de partilhar diversas
experiências científico-procedimentais de campo, além de se promover diálogos
cooperativos e partilhas de resultados a fim de promover uma intensa cooperação técnicoteórica.

A festa do Rosário em Milho Verde- MG
Aline Brügger*
Resumo: O presente estudo diz respeito à Festa do Rosário que ocorre no distrito de Milho
Verde, município de Serro – MG. Durante os dias 28 e 29 de setembro, quando a Festa é
realizada, a cidade “respira” outros ares, dada a importância dos festejos comemorativos
dedicados a Nossa Senhora do Rosário. A cultura afrodescendente é marca registrada da
Festa, e uma dessas representatividades são os grupos de congadas, “caboclinhos”, catopês
e dos marujos que fazem parte do espetáculo religioso.
Palavras – chave: Festa do Rosário. Religião. Cultura.

1 - A festa do Rosário no Brasil e em Milho Verde-MG e suas especificidades:
A devoção a Nossa Senhora do Rosário remonta à época do período colonial, quando
aportaram no Brasil os primeiros escravos. Há uma variação cronológica do início de suas
comemorações; em Vila Rica (Ouro Preto) no ano de 1713, na Vila do Príncipe (Serro) o
evento é datado de 1728, e em Diamantina (Tijuco), os escravos chamavam-na de “Nossa
Senhora dos Pretos, de São Benedito, Santa Efigênia e Santo Antônio de Cartagerona” e as
festas são datadas do ano de 1745, de acordo com o Arquivo do Palácio Arquiepiscopal. De
acordo com as tradições africanas, era o escravo fugitivo Chico Rei quem organizava as
festividades que mantinham profundas ligações com a coroação dos reis negros africanos.
A primeira festa organizada por Chico Rei em louvor à santa ocorreu na
Igreja de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário de Alto Cruz, na antiga
Vila Rica, em 1747. As festividades do congado, nome genérico dado aos
diversos grupos vinculados ao culto do santo de devoção, aparecem então
sob forma de reprodução simbólica da história tribal, com a coroação dos
reis de Congo, as trocas de embaixadas e a representação das lutas entre as
monarquias negras, destas contra o colono escravizador. De Vila Rica, a
tradição festiva africana disseminou-se por todo o território de Minas
Gerais e também em alguns Estados do Brasil. 7
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Na cartilha Os cantos sagrados de Milho Verde transmite que a coroação dos Reis
Congos e as festas a ela associadas é um dos elementos chave da Festa de Nossa Senhora do
Rosário, que se fazem presentes em diversos lugares em que os africanos foram explorados
como escravos. O Reino do Congo8 em fins do século XV e início do XVI viveu o seu apogeu
devido às relações comerciais, religiosas e diplomáticas com os portugueses. Em seguida, os
africanos foram capturados e comercializados como escravos, o que gerou a ruptura das
estruturas sociais, o que levou a uma construção de novas formas de socialização dos negros
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que foram escravizados no Brasil. Na África, a organização social se dava pelas linhagens, em
volta dos chefes tribais, as eleições de reis negros e as festas foram à forma encontrada
pelos africanos escravizados para restabelecer as estruturas sociais e serem inseridos na
sociedade escravocrata da época.
É sabido que os portugueses exploraram o continente africano para controle
territorial desta área, além das conversões para o cristianismo. Muitos escravos foram
trazidos para Portugal, catequizados e inseridos numa sociedade católica e branca, sob
influência das irmandades. “essas irmandades foram estimuladas especialmente pela Igreja
Católica portuguesa, tanto na África, como no Brasil, e se tornaram a maior expressão de sua
ação catequética.” (Os cantos sagrados de Milho Verde, 2007, p.9). É no interior das
irmandades de Homens de Preto, que as festas dos reis negros se desenvolveram. Ali, nas
irmandades, era o local do encontro, de festas e lamentações, onde as suas tradições eram
preservadas sob a aprovação dos senhores e da administração colonial. Com o declínio das
irmandades e do controle da Igreja, as festas do Rei Congo, restaram somente em lugares
que se mantiveram com sociabilidades e religiosidades tradicionais, como no caso de Milho
Verde – MG.
Na obra Os negros em Portugal fala-se que os negros aderiram ao culto a Nossa
Senhora devido ao simbolismo do rosário, uma vez que se remetia a ideia do “rosário de
Ifá”, um objeto mágico da cultura africana que gerava cura aos necessitados. Dessa forma,
houve uma conexão cultural entre negros e brancos a uma crença comum, até o momento
em que os negros reivindicaram uma irmandade com seus aspectos religiosos e
socioeconômicos. A cor da pele então passou a assinalar a separação dos grupos, levando os
8

A estrutura social era composta por várias tribos reunidas em torno de um poder central organizado em torno
do Rei.

primeiros devotos de Nossa Senhora do Rosário a abandonarem quase que completamente
essa devoção, quanto se instituíram as primeiras associações negras.
De acordo com Boschi (86, p. 58) no Brasil, a devoção a Nossa Senhora do Rosário
chegou de forma diferenciada do que na Europa, já que em nosso pais houve uma maneira
mais festiva de comemoração do que junto aos europeus com a organização das procissões
para a sociedade, uma forma de sociabilidade entre os indivíduos. Assim, destacam-se a
questão da sociabilidade, uma vez que nesses eventos ocorrem altos níveis de interações
sociais, já que as festas são fenômenos primordiais e indissociáveis da civilização (Fernandes,
2001). Em concordância, Oliveira (2007, p. 23) informa que o viver na festa indica a força da
coletividade, já que demonstra a demarcação do coletivo em torno do esforço e do prazer e
que assim toda festa corresponde a um tempo-espaço especial. Assim Costa (2012, p. 61) diz
“as festas são a oportunidade do encontro, do lazer, da dança, um dos poucos momentos de
lazer que acontecem, a princípio, para todos.” A autora coloca que a festa faz parte da
sociabilidade humana, desde os tempos mais remotos, é nesse momento que os indivíduos
comemoram.
Sob o aspecto da sacralidade cívica podemos dizer que há relações com a religião
civil, pois compõem os ritos e símbolos relativos à nação e a seus fundadores. “Bandeiras,
hinos, desfiles, estátuas e memoriais enfatizam valores socializados, como nação, heroísmo,
igualdade, classe ou etnia, articulados em um contexto de mais alto significado, podendo
adquirir uma dimensão transcendente” (Rosendahl, 2012, p. 85).
Durante as festividades apresentam-se os grupos de caboclos, marujos e catopês,
manifestações oriundas dos descendentes africanos, que também são chamados de as
guardas de Nossa Senhora do Rosário e seus cantos sagrados. O catopê conta com um grupo
de trinta dançantes e suas fardas não sofreram muitas modificações. O uniforme é composto
por um lenço sob os ombros, um saiote e na cabeça, um capacete com penas e espelhos. O
grupo surgiu na comunidade do Baú, e o Mestre do grupo é Ivo Silvério da Rocha. Outro
destaque do grupo é o Carongigia, pessoa responsável por carregar consigo um remédio
produzido por raízes com a função de proteção e cura espiritual.
A marujada é composta por cinquenta integrantes, maior parte dos dançantes reside
em Milho Verde- MG e nela há três mestres: um patrão, um contramestre e um doutor.

52

Atualmente comandada por Valmir, já que seu pai Sr. Geraldo Miúdo, veio a falecer, assim
percebe-se que há uma hierarquia familiar. Atualmente, eles encenam uma dança onde os
três mestres atuam juntamente com o calafate9, onde uma criança é balançada no ar como
se estivesse no mar.
De acordo com Costa (2012, p.70), as manifestações religiosas africanas foram
proibidas devido à imposição da cultura europeia cristã e, dessa forma, os negros
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começaram a homenagear seus deuses cultuando os santos católicos, como forma de
submeter à racionalidade cristã, e assim continuaram as suas práticas socioespaciais por
meio das festas religiosas, como as congadas. Tais proibições das práticas religiosas dos
negros ocorriam primeiramente devido ao monopólio da Igreja Católica Romana, por
acreditar que somente seus dogmas e preceitos eram considerados verdadeiros e também
por colocarem a sua única opção para a explicação do sagrado do mundo (Moura 1994).
2- A dinâmica da festa
A festa do Rosário em Milho Verde - MG tem uma dinâmica bem parecida com as
festas religiosas no interior de Minas Gerais, para a comemoração dos festejos, alguns meses
antes de acontecer a Festa, o festeiro do ano, começam a mobilizar a comunidade para a
arrecadação de fundos para que a festa possa ser realizada. O festeiro é a pessoa
responsável pela organização do evento daquele ano, a cada ano troca-se o festeiro.
Qualquer indivíduo pode ser um festeiro, geralmente são pagadores de promessas
alcançadas, ou que precisam alcançar uma graça. A fé é o ponto crucial para todos os
participantes do evento, já que a devoção é um terreno fértil para a festividade da Santa. O
festeiro conta com a participação de muitos fiéis, que organizam bazares, almoços e bingos
para ajudar na arrecadação de recursos para a montagem do evento.
O evento é composto por juízes (um homem e uma mulher), rainhas, reis e
mordomos10 que são pessoas escolhidas pelo festeiro para dar início à festividade. Logo pela
manhã de sábado, o juiz sai de sua residência e segue em direção à casa da Rainha, em
seguida a procissão vai em direção à presença do Rei, durante esse percurso a população já
o acompanha, e a procissão forma-se de forma gradual, e todos seguem em procissão para a
9

Criança do grupo que assume o papel de filho do patrão.

Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Na imagem abaixo temos a saída da rainha, os caboclos
em frente à igreja do Rosário, os juízes e uma ala dos reinados.
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Ilustração 2: Momentos da Festa do Rosário. Fonte: Acervo Pessoal: Maio/2015.

A Festa do Rosário perante a população de Milho Verde é considerada a mais
importante tradição cultural do distrito de Serro – MG. Apesar de não haver registro, tal
tradição foi iniciada a mais de dois séculos. Durante o ritual de louvor a Nossa Senhora do
Rosário de Milho Verde, as guardas do catopês e da marujada se alternam em cânticos que
seguem os momentos do cortejo. Durante os dois dias de festa são executados as marchas
que encaminham o reinado, seguido da missa e depois a procissão que leva a imagem da
santa até a igreja, e assim ocorre a sua coroação. A procissão é composta pela presença dos
grupos dos catopês, marujadas e caboclinhos. Durante os trabalhos de campos, em busca de
informação, foi notório perceber uma pequena rivalidade entre os comandos dos catopês e

dos marujos. De acordo, com o mito que envolve a Santa do Rosário, ela é retirada do mar e
levada para o interior da igreja pelos grupos do catopês.

3 Metodologia
Para revelar o universo da Festa do Rosário e de suas representações é necessário
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submergir no mundo dos indivíduos que participam desse espetáculo, como forma de
compreender e analisar a sua dinâmica; a etnografia será a metodologia utilizada para o
desenvolvimento da pesquisa, fazer parte do mundo do festeiro e observar as ações que são
transmitidas para o entendimento do estudo. Segundo Claval (1999, p. 70) “o mundo que
nós estudamos é moldado pela ação dos homens e se encontra marcado por seus saberes,
seus desejos e suas aspirações.” O autor indica que a etnografia mostra o valor que o
homem tem do mundo e aprofunda aquilo que se pode explorar. “o espaço que modelam
refletem em parte estes dados simples. Mas é preciso preserva-se da ingenuidade” (Claval,
1999, p.73). E, finalmente, levanta que o estudo etnográfico deve ser levado em
consideração já que todas as sociedades merecem ser estudadas, uma vez que estas
refletem em parte as representações que seus membros compartilham. Destaca-se,
também, a importância de haver conversas informais com festeiros e os frequentadores do
evento. Outro instrumento importantíssimo para a metodologia da pesquisa será a utilização
da fotografia, como um aparelho de linguagem e de representação.
A Festa do Rosário é repleta de símbolos e signos que podem ser desvendados
através do olhar do fotógrafo. A fotografia neste trabalho favorece a importância
informacional e ideológica. “O fotógrafo esconde-se atrás da câmera, não se envolve
diretamente com a cena registrada, não interfere, não induz a situação, apenas controla o
enquadramento e a angulação, a luz, que são na realidade os elementos formadores de
sentido, que firmam a intencionalidade do fotógrafo.” (MENEZES, 2005, p.15). A essas fontes
de pesquisa somam-se as informações relacionadas em livros, periódicos, dissertações, teses
e internet.
Para uma abordagem das relações sociais empregaremos a fenomenologia para
elucidarmos a relação com o outro. Para Schutz (2012, p. 180) “o conhecimento da mente do
outro individuo só é possível por meio de eventos intermediários ocorridos sobre outro

corpo ou por ele produzidos.” Assim, a manifestação religiosa em Milho Verde é um campo
vasto para estudarmos claramente a forma de atuação do indivíduo, concomitante com a
equipe que é formada para a celebração dos santos católicos. É nítido perceber os aspectos
de sociabilidade entre os atores do evento já que se trata de uma festa popular na cidade
em questão. O autor indaga que a sociabilidade acontece quando o “eu” se volta para o
outro, através da comunicação, entendendo-os como indivíduos que se voltam para eles e,
desse modo, ambos abrangem esse acontecimento. “Isso conduz ao fato de que dentro do
ambiente subjetivo, seu mundo privado é dado originalmente a ele e somente a ele” (Schutz,
2012, p. 181).

4- CONCLUSÃO
Podemos dizer que a Festa do Rosário em Milho Verde - MG faz parte de um
contexto típico das festas no interior de Minas Gerais, há nelas uma dualidade, pois mesclam
entre o sagrado e o profano, o católico e as descendências africanas. Nessa pluralidade
cultural, a religiosidade mineira constitui-se como uma forma de expressão de saberes e
viveres locais, o que gera um patrimônio imaterial, que valoriza e mantem-se vivo as
identidades regionais e suas memórias.
Acrescente-se a isto a religiosidade deste povo, seus hábitos e costumes, derivados
de uma longa história de relação, alimentada por séculos, passando de uma geração à outra
por meio de crenças, lendas e mitos, sobrecarregados com a força da fé e vontade de
entender o mundo, a vida e a morte e, em louvor de cada Deus, se expressar de diferentes
modos de refletir o sentimento e a maneira de ser de cada povo.
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Candomblé hoje: neófitos e sacerdotes num intercâmbio sociocultural
Anderson Rodrigues Teixeira*
Resumo: Esta pesquisa identifica os intercâmbios entre a “tradição” religiosa
afrodescendente – calcada em valores hierárquicos, de convivência grupal, de senioridade
etc. – e uma contemporaneidade individualista, competitiva, de consumo/descarte
compulsivos e virtualização tecnológica das relações. O objetivo foi identificar e analisar
entre as expectativas e motivações de novos adeptos, as possíveis (des)continuidades desta
“tradição” em interação com o mundo contemporâneo. Trata-se de um estudo de
abordagem qualitativa, com produção de dados por meio de entrevistas semiestruturadas e
observação direta. A amostra de dez informantes (noviços e sacerdotes) foi construída pelo
princípio da diversificação. A análise dos dados foi realizada pela interpretação dos sentidos.
Os resultados apontam que valores como hierarquia e coletividade ainda estruturam o culto,
porém, parecem negociar constantemente com a superficialidade das relações atuais e a
forte influência das mídias digitais nas mentalidades e comportamentos dos adeptos. Assim,
para a sobrevivência do culto, a “cultura do terreiro” precisa estar em permanente diálogo
com a “cultura exógena” da qual se originam os novos adeptos. Portanto, os próprios fiéis
pesquisados nos revelam um uso semântico menos “engessado” do vocábulo “tradição”,
solucionando pela reinvenção da mesma, a tensão decorrente do intercâmbio entre esferas
socioculturais aparentemente tão conflitantes.
Palavras-chave: Religiões afro-brasileiras. Tradição. Contemporaneidade.

Nesta breve comunicação, pretendo trazer ao debate uma produção parcial das
reflexões que venho elaborando, a partir de um trabalho de campo desenvolvido por mim
nos últimos quatro anos, em diferentes casas de culto do candomblé no Rio de Janeiro. Estas
investigações fazem parte da produção de minha dissertação. Portanto, as ideias aqui
expostas constituem o esboço de um trabalho maior a se ampliar e aprofundar no percurso
do tempo.
Dentre os informantes selecionados para a pesquisa, constam sacerdotes do culto e
uma categoria denominada, dentro das comunidades de terreiro, como abiãs. Estes últimos
compõem um amplo quadro formado por indivíduos que se encontram à espera de
passarem pelos ritos de iniciação propostos por esta religião. Os abiãs são os noviços que
visam à pertença efetiva dentro da comunidade religiosa, que só é possível a partir do rito
de passagem (“feitura de cabeça”). O diálogo estabelecido com novatos e veteranos desta
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religião é o viés pelo qual inicia meu trabalho antropológico no universo das religiões afrobrasileiras, mais precisamente, do candomblé carioca.
Duas considerações importantes precisam ser feitas na abertura deste debate quanto
ao uso dos termos candomblé, abiãs e sacerdotes (mais comumente chamados pelos
adeptos de “pais e mães de santo” ou “zeladores de santo”). Primeiramente, é preciso
ressaltar que, no contexto do que chamamos religiões afro-brasileiras, inúmeras são as
formas assumidas por esta manifestação religiosa no Brasil. Podemos encontrar diferentes
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“nomes” para estas práticas, que apresentam elementos em comum, mas que, por outro
lado, caracterizam cultos consideravelmente distintos. Encontramos o termo Xangô sendo
usado em Pernambuco, o Batuque no Rio Grande do Sul, o Tambor de Mina no Maranhão, o
Catimbó na Região Norte etc.
O termo candomblé parece mais usual nas grandes capitais como Bahia, São Paulo e
Rio de Janeiro, conforme registros de estudos de referência realizados desde o século XX
(Bastide, 1960; Verger, 1981; Sodré, 1988; Rocha, 1994; Prandi, 1991/ 2005; Silva, 1995/
2005 etc.). Sendo que, mesmo no âmbito do Rio de Janeiro, inúmeras maneiras de
manifestação destes cultos irão apresentar especificidades, como salienta Giacomini quanto
à diversidade e complexidade deste universo religioso devido sua natureza inclusiva e
múltipla. (Fonseca, 2013).
Além de haver um conceito de “nações” (de origem) na subdivisão e construção
identitária de cada um destes candomblés, ocorre outro fenômeno crescente que identifico
como uma espécie de hibridização religiosa (templos que desempenham práticas
simultâneas de umbanda, espiritismo e candomblé).

Porém, em muitas destas casas,

mesmo com práticas múltiplas, o termo candomblé parece ser o mais usado para
autodenominação que os fiéis elaboram. Aliás, este é um dos dados apresentados pela
pesquisa no tocante às negociações que muitos sacerdotes fazem com a “tradição”
africanista que declaram perpetuar, pois a garantia de mais adeptos é perpassada por uma
trajetória em que muitos praticantes advêm da umbanda. Apenas algumas casas ditas
“muito tradicionais” se colocam resistentes a essa “atualização da tradição”. Aceitar a
herança religiosa pregressa dos novos adeptos parece tão forçoso, quanto lidar
compreensivamente com a influência que as mídias digitais exercem no processo de
“aproximação” e “entendimento” da religião.

Algumas entrevistas demonstram que para muitos pais e mães de santo, esta é uma
maneira de continuarem ampliando o corpo de adeptos de seus templos, já que inúmeras
pessoas migram para o candomblé buscando “ascender” no status do “mercado” religioso.
Na fala de alguns informantes, o candomblé – dentro de uma perspectiva comum entre os
adeptos de maior “pureza das tradições africanas” – aparece como uma espécie de “pósgraduação” de sacerdotes de umbanda, que muitas vezes, após a iniciação no candomblé,
permanecem na prática exclusiva da umbanda ou da categoria híbrida. Com isso, aspectos
como competitividade e busca por “destaque” social, características recorrentes no mundo
moderno, aparecem como orientadores das ações de certos praticantes.
A segunda consideração importante nesta comunicação é o destaque para os
critérios de construção do perfil destes adeptos escolhidos para este estudo (os sacerdotes e
os abiãs). Este estudo antropológico segue alguns pressupostos metodológicos propostos
por Max Weber em seu conceito de tipos ideais. Os termos candomblé, sacerdotes (pais e
mães de santo) e abiã constituem tipos ideais elaborados para fins de interpretação de suas
ações sociais dentro das realidades diversas e singulares das quais emergem. Obviamente,
não apenas pela limitação da reduzida amostra até então analisada, estes sujeitos estão
imersos num conjunto infindável de diversidade e complexidade, o qual a pesquisa não tem
a pretensão de retratar com total precisão. O próprio Weber nos adverte da impossibilidade
e nos auxilia no escape desta cilada metodológica:
Segundo Weber, os tipos ideais servem, antes de tudo, para auxiliar a
pesquisa empírica de causas e não para “reproduzir” e compreender
diretamente o mundo exterior [...] A particularidade dos casos pode ser
então claramente definida por meio de uma avaliação de sua aproximação
ou desvio com relação ao tipo teoricamente construído. “Tipos ideias *...+
têm grande valor [...] quando usados como instrumentos conceituais para a
comparação e mediação da realidade”. (Kalberg, 2010, p.42-43)

Como consequência inesperada do tráfico de africanos escravizados no Brasil, um
riquíssimo patrimônio imaterial cruzou o Atlântico e foi reelaborado nos trópicos. No âmago
deste processo de adaptação e reelaboração cultural, um inesgotável complexo simbólico
operou. O papel sociológico do símbolo é percebido nitidamente nos atos culturais, por mais
amplos que sejam os conjuntos simbólicos gerados por diversas sociedades. Embora
distintos na sua configuração social, povos de todas as partes e tempos apresentam
similitudes ao ativar suas capacidades simbólicas, pois “os atos culturais, a construção, a
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apreensão e utilização de formas simbólicas, são acontecimentos sociais como quaisquer
outros.” (Geertz, 2013, p.68)
Na transitividade das formulações simbólicas das diversas etnias africanas trazidas
para o Brasil, o elemento sincrético foi permanentemente utilizado na reelaboração
identitária dos indivíduos. A noção moderna de cultura permite compreender a
interatividade do homem com o espaço e o tempo, já que “a imagem de uma natureza
humana constante, independente de tempo, lugar e circunstância [...] pode ser uma ilusão
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*...+”, posto que, “não existem de fato homens não modificados pelos costumes de lugares
particulares” (Geertz, 2013, p.26).
O mundo particular dos terreiros de candomblé espelha um pouco do mundo
profano do qual se originam os seus integrantes, seja no âmbito estético ou interacional.
Trata-se de uma continuidade marcada por uma “zona de passagem”, pois no “interior do
recinto sagrado, o mundo profano é transcendido” (Eliade, 2010, p.29). Embora
transcendida, esta mesma esfera social parece projetar-se transfigurada dentro do âmbito
religioso, pois como sugeriu Durkheim, os ritos metamorfoseiam o social num espaço
construído pelo homem como sagrado, já que “sem os símbolos, os sentimentos sociais não
poderiam ter senão uma existência precária” (Durkheim, 1996, p.241).
Configurando-se como uma religião de cunho iniciático e sacrificial, o candomblé,
dentro de suas práticas místico-religiosas, acaba por legitimar, também, apenas o discurso
daqueles que já vivenciaram tais ritos. Somente os que se inseriram nos mistérios da
“tradição” obtém a autoridade do saber, que passa a ser valorizada gradativamente pelo
princípio da senioridade, que permanece em voga na atualidade. Na verdade, os abiãs
integram a classe dos que ocupam a parte mais inferior da rígida escala hierárquica que
estrutura o culto aos orixás. Esses indivíduos possuem vínculos morais com a comunidade
religiosa – pois não podem ser identificados como visitantes ou clientes – mas ainda não
passaram pela série de ritos que legitimam sua “entrada oficial” no culto.
Os abiãs representam referência valiosa para alargar a compreensão a respeito do
candomblé, mesmo sendo apenas “trainees” da comunidade litúrgica. Ainda que não
possuam o sentimento completo de pertença – o que faz com que seus discursos sejam
relegados à certa invisibilidade, pelos “irmãos de fé”, ou mesmo, por pesquisadores – sua
presença é ativa e eficaz nesta realidade. Ao contrário de uma suposta passividade,
encontram inúmeras maneiras de atuarem como sujeitos deste complexo jogo. A expressão

singular destes abiãs pode revelar sementes de transformações vindouras. Ou mesmo,
indícios de mudanças já estabelecidas. Inexoravelmente, o ser religioso leva para sua
experiência com o transcendente toda a profanidade que o caracteriza também. Afinal, o
sujeito mesmo é quem instaura a transformação do profano em sagrado por deliberações
suas do que compõe estes grupos distintos de elementos.
Poderíamos afirmar que aqueles já “iniciados” no culto portam a responsabilidade de
manter e difundir um mundo de crenças, dogmas e práticas rituais “tradicionais”. Por outro
lado, os neófitos chegam de um mundo de valores e mentalidades díspares daquele
contexto sócio religioso, imergindo num ethos completamente novo. Neste ponto crucial, se
estrutura a convivência dialética entre “tradição” e “modernidade” no universo complexo do
candomblé. Por isso, aprendemos no campo que embora a relação ensino aprendizagem
seja, via de regra, oral e vivencial, o uso abundante da internet é instrumento catalisador de
conhecimento, mesmo que isto precise ser camuflado perante os mais velhos do culto.
Afinal, o candomblé seria mais bem entendido pelas típicas lentes dicotômicas da
modernidade (moderno versus antigo), ou seria mais lúcido apreendê-lo como uma maneira
de ser contemporâneo? Pois, se deixarmos de lado uma noção superficial de
contemporaneidade que põe de fora as possibilidades de interação com o “antigo”, talvez
possamos perceber o quanto estas práticas ditas “tradicionais” nos ensinam uma forma
muito mais “alargada” de ser, na verdade, contemporâneo, já que:
A contemporaneidade é, assim, uma relação singular com o próprio tempo,
que adere a ele e, ao mesmo tempo, toma distância dele; mais
precisamente, essa é a relação com o tempo que adere a ele através de
uma dissociação e de um anacronismo. Aqueles que coincidem muito
plenamente com a época, que se ligam em todos os pontos perfeitamente
com ela, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não
conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. (Agamben,
2014, p.22-23)

Mais do que questionar a temporalidade destas “tradições”, é proposto pensar o
quanto elas necessitam “absorver” ou “negociar” com a atualidade para permanecerem
“tradições vivas”, ou contemporâneas, para seus adeptos. Então, até que ponto, ou, de que
forma, se resolve este aparente paradoxo que o candomblé de hoje parece fundar? O
candomblé hoje é (ainda) “tradição”? Ou, como indagam alguns praticantes, ele se
“modernizou”? Ou – como a abordagem considerada aqui – trata-se de exemplo genuíno de
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um constructo social de teor contemporâneo, na acepção proposta por Agamben. Seriam os
candomblecistas mais contemporâneos do que reconhecem?
Ao abrir o diálogo sobre o assunto, podemos perceber que muitas “adaptações”,
“negociações” ou “atualizações” – como queiram – são identificadas ao longo do tempo.
Enfim, descortina-se um surpreendente universo, revelando que este mundo “tradicional”
realmente não é tão “fixo” como descrito nos discursos dos sujeitos. Isto pode não ser
revelado explicitamente pela retórica “purista” e “saudosista” de certos adeptos, mas, é
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uma veemente constatação se observarmos suas práticas cotidianas na vivência religiosa.
Talvez, esteja neste ordinário fato, uma das marcas sociológicas a respeito da construção
cultural das “tradições” e toda sua plasticidade O vácuo no qual, novas mentalidades sociais
acabam por jogar “velhas tradições”, forjam moldes para que outras possam ser inventadas,
porque “inventam-se novas tradições, quando ocorrem transformações suficientemente
amplas e rápidas tanto do lado da demanda quanto da oferta” (Hobsbawm, 2012, p. 11-12).
Assim, o difícil paradoxo com o qual nos defrontamos, ao tentar compreender essa
“tradição”, nos leva a pensar num “mundo composto” como nos propõe Latour (2011). Não
há fronteiras tão rígidas que isolem as condições sociais profanas do universo mítico
produzido pelo homem no espaço sagrado da religiosidade. Há mais porosidades e
permeabilidade entre as ordens do sagrado e do profano, do antigo e do atual, do que nosso
pensamento dicotômico e maniqueísta ocidental possa ainda compreender.
Cultivar o axé (força que dinamiza a existência de tudo) ainda é a razão de ser
apresenta por estas práticas simbólicas afro-brasileiras, mantidas por uma tradição, que, se
reinventando, são transmitidas pela força da oralidade e da corporeidade, à parte as tensões
geradas por fontes tecnológicas de saber. Mas é mandatório entender que o sentido estrito
de tradição (do verbo latino tradere: transmitir ou entregar) pode ser expandido para uma
compreensão mais enriquecedora das ditas culturas “tradicionais” ou da arkhé (Sodré, 1988,
p.10). Como forma de diminuir o julgamento e compreender as atualizações que adeptos
contemporâneos provocam nos ritos “tradicionais” religiosos, a ideia de tradição precisa
despir-se da conotação de algo inalterado. O olhar atento do pesquisador pode perceber
que a “tradição não implica necessariamente a ideia de um passado imobilizado, a passagem
de conteúdos inalterados de uma geração para outra.” (Sodré, 1988, p.154) Esta é uma ideia
redutora, a partir da qual qualquer abordagem torna-se limitada ou retrógrada,

inviabilizando o conhecimento da plenitude da ação humana, que está sempre marcada pela
temporalidade e territorialidade.
A necessidade humana de acreditar no transcendente e buscá-lo através de um
amplo sistema simbólico, justifica a manutenção destes ritos tanto por parte dos sacerdotes
quanto dos noviços ainda hoje. Por isso, ambos os atores sociais, à parte a assimetria
hierárquica, podem ser testemunhos valiosos a respeito da inserção do homem no mundo
dos mistérios do candomblé e suas implicações sociológicas. Como traço fundamental das
culturas, merecem ser estudados, não simplesmente para que se compreendam as
“tradições”, mas, preponderantemente, para elucidar os sentidos do próprio homem no
tempo e no espaço – como nos ensinou Marcel Mauss sugerindo seus fatos sociais totais.
Nas tensões propostas por este “flerte” do atual com o antigo, temos a oportunidade ímpar
de perceber neste emaranhamento de significantes, nuances valiosas de uma sociedade que
se liquefaz, mas lança mão de artifícios simbólicos para ter a sensação de alguma solidez.
Conforme dito por Bastide em seu livro Estudos Afro-brasileiros (1973), pesquisar o
candomblé é adentrar um terreno incógnito no qual múltiplas possibilidades se abrem para
o pesquisador atento. Já na década de 70, este sociólogo dizia que, embora boa quantidade
de material antropológico, etnográfico e histórico tivesse sido construída sobre as religiões
afro-brasileiras, este ainda era um processo que se restringia a descrever os aspectos
exteriores dos cultos, havendo um vasto campo de investigação para jovens antropólogos.
Esta comunicação é apenas mais uma aventura intelectual rumo a este convite.
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“Educação em espaços não-formais e cultura: um breve mapeamento sobre a
Assembleia de Deus em Canal Meriti
Aryanna Garcia Brandão*
Resumo: Segundo dados do IBGE, em meados de 1991, a Igreja Protestante teve uma grande
aceleração em seu crescimento, atingindo principalmente áreas periféricas onde muitos
atuam como guias espirituais e diversas vezes como figuras centrais do assistencialismo. Este
trabalho se propõe a apresentar e sutilmente analisar a prática pedagógica não-formal na
Igreja Assembleia de Deus em Parque Analândia (Congregação em Canal Meriti), localizada
em uma comunidade no município de São João de Meriti, estado do Rio de Janeiro. Procura
expor as diferentes possibilidades de produção cultural e formas de aprendizagens na
perspectiva de reforçar o ensino formal para crianças da comunidade por meio de um
trabalho de cunho educativo e religioso, bem como valorizar a educação em prol da
cidadania e ética social, salientando os diferentes espaços em que elas podem acontecer,
especificamente no espaço social denominado Igreja, o qual foi eleito para o
desenvolvimento dessa pesquisa. Estando a Igreja aberta a visitas, conquistando o respeito
da comunidade local, torna-se reconhecida como espaço legítimo de ensino informal e
transformação pessoal.
Palavras – chave: Ensino. Religião. Reforço. Formação social. Transformação.

Introdução
A educação é um processo lento, porém rico em todas as suas etapas. Atravessa
gerações e transpassa culturas. Ela é livre, está presente em todas as relações humanas e em
toda parte do mundo, intimamente interligada ao processo de aculturamento do ser
humano. Ademais, o campo educacional é bastante vasto, fazendo-nos entender que há
diferentes espaços e grupos produtores e disseminadores de conhecimento. O que
propomos com este trabalho é apresentar o espaço social denominado Igreja Assembleia de
Deus em Parque Analândia (Congregação do Canal Meriti), como um ambiente não só de
produção cultural como também de aprendizagem, práticas educativas e modos de ação,
que é de entendimento secular e acadêmico. A Igreja se constitui como movimento social e
manifestação cultural, pois se organiza e legitima em suas representações. Em linhas gerais,
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refere-se à ação coletiva de determinado grupo conforme seus valores e ideologias,
definindo padrões.
Para Libâneo (2010), o conceito de educação tem passado por um processo de
ampliação de significados, tornando-se um fenômeno plurifacetado. Não existe uma única
maneira de ensinar, não há apenas um modelo. A escola, por sua vez, não é o único local em
que a educação acontece, como cita BRANDÃO (1981) apud LIBÂNEO (2010, p.26) “*...+ a
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escola não é o único lugar em que ela (educação) acontece e talvez nem seja o melhor; o
ensino escolar não é a única prática, e o professor profissional não é seu único participante”.
Outrossim, a prática pedagógica extrapola “o âmbito escolar, abrangendo esferas mais
amplas da educação informal e não-formal”. (LIBÂNEO, 2010, p.28)
É legitimo que a educação e a troca de saberes acontecem durante o processo de
sociabilidade, que é constituído a partir de múltiplas relações que o ser humano estabelece
consigo e com o outro, permeado pela internalização de valores, símbolos sociais,
significados e vivências que se efetivam como parte desse processo de aculturamento.
Entendemos que a prática educativa é pluridimensional e a ação pedagógica acontece ainda
que os agentes a desconheçam na teoria. Ancorados nas ideias do autor supracitado acima,
entendemos que restringir o que chamamos de pedagógico à metodologia é reduzir e
simplificar a Pedagogia a apenas uma série de procedimentos. Por esta razão, o autor vai
dizer que “pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo
sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa concreta que se
realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da atividade
humana”. (LIBÂNEO, 2010, p. 30)
Partindo desse embasamento teórico, tratamos a educação, dentro do universo da
igreja já mencionada, como informal e não-formal simultaneamente, onde as práticas
pedagógicas estão presentes na intencionalidade do ensino e na maneira que os educadores
organizam os conhecimentos. E a informalidade, no abranger de todas as possibilidades
educativas cotidianas bem como, o desenvolvimento de hábitos, pensamentos e tantos
outros que dependem do ser social.

Para entender o campo de pesquisa
A religião protestante é um dos ramos do Cristianismo e teve início na Alemanha, no
ano de 1517, durante a Reforma organizada por Martinho Lutero, um monge agostiniano
que resolveu denunciar práticas da Igreja Católica com as quais não concordava, como a
venda de indulgências e as missas que eram realizadas apenas em latim, impossibilitando
uma parcela maior da população de entender e participar. Lutero acabou sendo
excomungado do corpo católico, dando início ao luteranismo, o primeiro movimento
protestante na história do mundo. Baseado nas observações e no aprofundamento da
doutrina de Lutero, João Calvino deu início ao movimento que chamamos Calvinista,
implementando-o inicialmente na França, posteriormente levando-o à Inglaterra, onde seus
seguidores passaram a ser conhecidos como presbiterianos. Sua doutrina era mais rígida
exigindo que seus fieis se vestissem de maneira sóbria e vivessem de forma moderada, o que
não permitia ostentação de riquezas, jogos de cartas e bailes. No século XVII, o Calvinismo
tornou-se a corrente mais numerosa da Inglaterra, representado pela média burguesia e por
todos os que eram contra a doutrina anglicana. A Igreja Anglicana nasceu da ruptura do Rei
britânico Henrique VIII com a Igreja Católica de Roma, em 1534, pois buscava autorização
Papal para a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. Em uma articulação de
interesses, o Rei proclamou-se Chefe Supremo da Igreja no país e fundou a Igreja Anglicana.
Muitos acontecimentos protestantes no cenário do mundo aconteceram na Inglaterra,
ganhando força cada vez mais, chegando a posicionar-se como religião nacional oficial
durante um longo período.
Diversos grupos protestantes e seus fieis, que estavam insatisfeitos com as decisões
políticas dos reis que controlavam a Igreja Anglicana, desejaram uma reforma e se opuseram
à intervenção do Estado. Alguns precisaram buscar refúgio em outros países, como foi o caso
do clérigo John Symth e o advogado Thomas Helwys, que partiram em busca de uma
liberdade religiosa. Essa é a idéia de surgimento batista aceita pela academia, que após a
morte de Symth, Thomas Helwys volta à sua nação de origem e cria em 1612 a chamada
Igreja Batista, uma denominação pautada no regimento democrático. Com isso, ela se
espalha no mundo todo através de seus missionários, chegando ao Estados Unidos da
América, somando mais de vinte milhões de seguidores já no início do século XX. E, é nos
Estados Unidos, também no início do século XX, mais especificamente na Rua Azuza, na
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cidade de Los Angeles, que surge a denominação protestante da Igreja em que foi realizada
a pesquisa que trataremos no texto.

Assembleia de Deus – um novo movimento
“A rua Azuza, 312, em Los Angeles, no início do séulo XX, é considerada o
marco do nascimento do pentencostalismo moderno (Hollenweger, 1976;
Dayton 1987) tendo como líder principal o apóstolo negro (Forbes J.
1983:12), J. Eillian Seymour. Esse filho de ex-escravos havia assistido a
algumas aulas na Escola Bíblica Betel, sob a liderança de Charles Fox Paham,
em 1901. Parham desafiou os alunos a estudarem o livro de Atos dos
Apóstolos e, a partir desse estudo, o fenômeno da glossolalia aconteceu e
se espalhou”. (ALENCAR, 2010, p. 29)
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Esse acontecimento gerou inúmeras disputas e uma grande divergência entre fiéis
que repudiavam e os que aceitavam o fenômeno da glossolalia. Foi a partir desse momento
que o grupo que aderiu ao movimento foi desligado da Igreja Batista. Alguns líderes, então,
convocaram uma reunião no Arkansas, com objetivo de unir os grupos e organizá-los de uma
forma legal e institucional, firmando um trabalho missionário para que pudessem levar esta
nova doutrina para o mundo todo. Foi criada a “General Council of The Assemblies of God”
(Concílio Geral das Assembleias de Deus). Em dado momento, Gunnar Vingren e Daniel Berg,
dois suecos que viviam nos Estados Unidos, tiveram acesso a esse movimento chamado
pentecostal após terem experimentado o que eles acreditavam ser o batismo com Espírito
Santo (glossolalia). Assim, deixaram a Igreja Batista e passaram a seguir o entendimento
pentecostal. Pouco tempo depois, partiram em direção ao Brasil, fixando-se em Belém do
Pará, com o intuito de trazer a futuramente chamada Igreja Assembleia de Deus para o povo
brasileiro.

A prática do ensino dentro deste espaço não-formal e informal de ensino
Tanto o protestantismo quanto o pentecostalismo se disseminaram rapidamente
pelo país. José Eustáquio Diniz, demógrafo da Escola Nacional de Estatísticas, chamou o
crescimento da massa protestante como “revolução silenciosa”, uma vez que, segundo
dados do IBGE, em 1991, a Igreja Evangélica teve um aumento acelerado. Este aumento

pode ter ligação com ausência do Estado e da Igreja Católica em áreas periféricas, onde os
pentecostais atuaram como guias espirituais e como figuras centrais do assistencialismo. “As
evangélicas pegaram fieis onde a Igreja Católica não tinha se preparado para arregimentar a
nova população, e adaptaram a mensagem para diversos públicos”, diz Eustáquio Diniz.
Reforçando a afirmação do demógrafo, temos:
“O pentecostalismo, como já foi frisado, é um fenômeno urbano, mas sua
principal característica é a marginalidade na qual nasceu e se proliferou.
Seu aspecto mais visível – e folclórico – é a participação e liderança de
negros e mulheres [...] Disseminado pelo mundo por migrantes, chega ao
Brasil no norte e no sudeste, espalha-se, mas vitimado por preconceitos de
todos os lados.” (ALENCAR, 2010, p. 43)

Por este caráter marginal da Igreja Assembleia de Deus, muitas sedes são abertas em
inúmeras comunidades no país todo, buscando atender às demandas espirituais e
assistencialistas da população. A Assembleia de Deus Congregação Canal Meriti, localiza-se
no bairro residencial de Parque Analândia, dentro do Município de São João de Meriti, na
Baixada Fluminense. Existem apenas duas escolas públicas no bairro, uma municipal e outra
estadual, além de algumas escolas particulares, sendo uma delas de grande porte. A maior
parte de seus moradores sofre com a falta de pavimentação de algumas ruas, por conta de
obras interrompidas ou mal acabadas da Prefeitura. E apesar de sediar grandes empresas
como Transportes Fabio´s, Três Amigos11 (responsável pela frota de viagem), Frigorífico
Meriti e a Fábrica de Alumínio Analândia, o bairro sofre com a falta de preservação e
segurança. O Canal Meriti é uma comunidade carente que abriga cerca de mil famílias ou
mais, segundo os próprios moradores, já que não existem dados estatísticos daquela
comunidade específica no site da Prefeitura. De igual modo, não existe um documento
sequer que denomine a comunidade como “Canal Meriti”, nome conhecido pela maior parte
dos moradores do município. Na verdade ela foi batizada com o mesmo nome do bairro em
que está inserida, Favela do Parque Analândia. Devido a sua localização, a favela ainda faz
limites com mais duas comunidades, o que ocasiona um trânsito muito intenso entre as três.
Ao longo do dia são centenas de pessoas buscando atalhos entre bairros, milicianos
observando, traficantes e usuários de drogas vendendo e consumindo.
11

Empresa de Linhas de Ônibus que oferece o serviço de transporte coletivo sob regime de fretamento para
viagens interestaduais. www.tresamigos.com.br
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Em fevereiro de 2012, deu-se início a proposta do trabalho na congregação com pré adolescentes e crianças, durante as Escolas Bíblicas Dominicais12 no ano letivo. A princípio,
contava-se com seis professores, dentre eles, uma assistente social e um pedagogo. Os
demais professores assumiam a tarefa com afinco, porém, sem nenhum domínio dos
métodos pedagógicos. É claro que ainda assim, há uma intencionalidade específica,
portanto, ali se davam processos educacionais. Segundo BRANDÃO (2007, p.7) “ninguém
escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, ou na escola, de um modo ou de muitos,
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todos nós envolvemos pedaços da vida com ela.” O objetivo era ensinar a doutrina cristã e
os preceitos bíblicos para crianças e adolescentes.
Movidos pelo desejo de tocar a realidade social dessas crianças, articulou-se uma
metodologia em cima do interesse não somente de trabalhar o ensino religioso, mas
também cooperar com um reforço escolar. As crianças chegavam às classes dominicais com
diversas deficiências e dificuldades, não apenas na ortografia, gramática e semântica, mas
com dúvidas sobre seu papel quanto cidadão. Uma característica comum entre as crianças
da comunidade era a irregularidade nas aulas escolares. Muitas crianças nem ao menos
estavam matriculadas em alguma escola, outras, não tinham o hábito de frequentar as aulas
diariamente. Cientes disso, os professores, em sala, procuravam discutir assuntos que as
próprias crianças abordavam ao longo da lição do dia, refletindo sobre a realidade do bairro
à luz dos ensinamentos bíblicos. LUCKESI (2001) diz que a educação dentro de uma
sociedade é um instrumento de manutenção e transformação social. O interesse dos
professores e da Igreja nesse processo era possibilitar a essas crianças uma chance de
contornar a situação precária que algumas vivenciavam e ainda vivenciam.
Quando ouvimos sobre educação, dentro do espaço Igreja, entendemos como
religiosa, porém, ela não é somente instrução de fatos históricos e bíblicos, mas também a
aquisição de valores morais e éticos. Pautados na perspectiva de Gohn (2005), de que a
educação não-formal se constitui em um conceito amplo que relaciona educação e cultura,
visualiza-se a Igreja como um espaço não-formal também, onde se dissemina conhecimento
e formação ideológica, formando e sustentando opiniões. A Escola Dominical é um exemplo
vívido da educação não-formal, onde há a intencionalidade de ensinar algo, onde há
12

É uma estrutura educacional que ensina a Bíblia e a doutrina de cada igreja local dentro do movimento
protestante.

organização do processo de ensino, porém, é inegável que dentro dessa instituição há
também uma educação informal, ainda que sem intencionalidae, carregada de significados e
valores. Como respalda, “*...+ a educação existe onde não há escola e por toda a parte pode
haver redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde
ainda não foi sequer citado a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado.”
(BRANDÃO, 2007, p.13).
Valorizando o trabalho desempenhado pelos professores da Escola Bíblica Dominical,
os moradores da comunidade incentivam seus filhos, sobrinhos, irmãos e netos a
frequentarem as classes. É comum ouvir dos parentes mais velhos que o comportamento
das crianças melhora consideravelmente quando estão assíduas e atuantes nas aulas. A
partir disso, fica claro para os professores que há uma expectativa no serviço oferecido,
ressaltando uma vez mais o compromisso com o ensino consciente.
Em 2008, com a participação do ex-ministro da Educação Fernando Haddad, foi
implantado o Plano de Mobilização Social pela Educação 13, que sugere que os
representantes dos seguimentos religiosos cristãos auxiliem no desenvolvimento e na
melhoria da educação pública no país. Neste plano, fala-se da educação formal, praticada
nas escolas, sugerindo o diálogo das igrejas com a comunidade, para o alcançe das metas
escolares, falando com os fieis sobre o papel da família na educação de seus filhos e
estimulando, através de campanhas de conscientização e trabalhos voluntários, a
aproximação da comunidade com a escola. Com isso podemos perceber que o poder e a
influência das Igrejas como um todo é legitimado até mesmo para o poder público e o senso
comum. Ao contrário de algumas percepções que acreditam que nas Igrejas cristãs o ser
social não tem voz, onde as questões passam a ser espiritualizadas e não há espaços para
discussão, análises e críticas, demonstramos que há um equívoco em tal concepção, pois a
educação nas igrejas, quando direcionada a alcançar um objetivo específico, é motivadora.
Por esta razão atinge tantas pessoas, exercendo uma grande influência. É compromisso da
Igreja zelar pelo bem-estar das pessoas. Em uma sociedade cada vez mais multifacetada e
plural, é papel da Igreja conservar valores éticos e morais na família, na educação, na
intervençao social, e etc. Através da fé o indivíduo adquire um grau de confiança, consolo e
13

28 diretrizes do plano de metas desenvolvidas especialmente para as linhas de atuação das igrejas para o
diálogo com a comunidade.
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consciência que o ajuda à resiliência, baseados em princípios que aprimoram o caráter do
ser humano, não significando que fora da Igreja ele estará inapto para viver fidedignamente.
A concepção não está relacionada ao ser cristão, mas sim em como os ensinamentos cristãos
estão arraigados na sociedade e como a Igreja contribui para o espargimento e permanência
destes. O objetivo não é excluir pessoas, mas sim, garantir que todos tenham acesso aos
seus ensinamentos e preceitos. Dentro dessa proposta, a Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Parque Analândia, inclina-se ao compromisso do ensino para transformação social
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e estímulo à solidariedade, “Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e
eu vos aliviarei”. (Mateus 11:28)
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Religião: uma instituição guiada pelo amor
Denise Martins da Luz*
Ludmila Furtado da Silva

**

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas contribuições psicanalíticas a
respeito do estabelecimento da religião enquanto instituição. A religião sempre ocupou um
espaço considerável no pensamento freudiano, sendo compreendida como uma dentre as
possíveis formas de ser a mantenedora da sociedade humana. Devido a este fato,
partiremos do pressuposto de que a religião é um instrumento que responde ao anseio do
sujeito por um pai poderoso, que o completa, eliminando a sua falta constitutiva,
protegendo-o de todas as mazelas da vida (FREUD, 1930). Assim, a religião se relaciona a
uma figura de autoridade, que de acordo com a psicanálise, pode ser representada por uma
entidade religiosa ou até mesmo um líder que foi ‘escolhido’ para falar em nome de um Ser
superior. A partir dessa premissa, almejamos descrever a instituição religiosa como um
grupo artificial, organizado e imutável, formado a partir da junção de pessoas aleatórias que
apenas têm em comum a crença de serem amados incondicionalmente pelo pai. Esse
suposto amor é o que respalda e justifica tal grupo, onde seus membros creem
ilusoriamente serem iguais, repercutindo em manifestações comportamentais uniformes,
sem espaço para expressão de individualidade. Desta forma, a religião guiada pelo amor
tanto pode unir o grupo como retirar a responsabilidade e autonomia do sujeito.
Palavras-chaves: amor, grupo, pai, psicanálise e religião.

“Nos braços do Pai” é o título da música interpretada por Andreia Valadão, vocalista
do grupo gospel Diante do Trono, que expressa à tendência do sujeito por uma busca
incessante por um Pai. Nela o compositor escreve as seguintes palavras:
Pai, estou aqui, olha para mim/ Desesperado por mais de ti/ A Tua presença
é o meu sustento/ a Tua palavra, meu alimento/ Preciso ouvir a Tua voz
dizendo assim:/ Vem filho amado/ Vem em Meus braços descansar/ E bem
seguro te conduzirei/ Ao meu altar/ Ali falarei contigo/ Com Meu amor te
envolverei/ Quero olhar nos teus olhos/Tua ferida sararei/ Vem filho
amado/ Vem como estás/ Pai, meu Pai/ Meu Papai/ Abba Pai (André
Valadão, 2002).
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Como bem coloca Sigmund Freud (1930/1996), somos seres desamparados desde o
nascimento e por isso ansiamos por um Pai protetor. Devido a esse fato, o nosso maior
receio é a perda do amor que o Outro nos atribui. Contudo, houve uma época em que o
temor do homem era outro.
Retrocedendo na obra de Freud temos um texto, intitulado “Totem e Tabu”
(1913/1996), em que o autor propõe analisar a regulamentação da sociedade a partir de
símbolos sagrados (Totem) e da origem da proibição do incesto (Tabu). O cenário escolhido
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para o embasamento de suas questões foi à sociedade da ‘Horda Primeira’, uma
comunidade primitiva constituída por um pai tirano que tinha os filhos como escravos.
Além disso, somente a ele cabia o direito de desfrutar de todas as mulheres. Assim,
quando os filhos atingiam à idade adulta o pai os expulsava da tribo. Devido a essa
assimetria um desconforto foi gerado, então a fim de sanar tal problema os filhos se unem,
decidem matar e devorar o próprio pai. Ao colocar o ódio em prática, o amor que antes
estava recalcado surge em forma de remorso e de culpa. O amor é o que os impede, mesmo
após a morte do pai, de desfrutar das mulheres da tribo. Com isso, Freud conclui que o pai
morto se torna ainda mais forte. Uma vez que houve a internalizarão de sua autoridade,
permitindo a simbolização da Lei.
A análise da sociedade primitiva, permiti-nos mostrar que, embora alguns insistam
em negar, para se viver em sociedade precisamos renunciar às exigências pulsionais
(agressividade e pleno desfrute da vida sexual). Ao tomarmos como ponto de partida as
considerações freudianas a esse respeito, compreendemos que a religião desempenha uma
função primordial para a sociedade, pois existe um antagonismo intransponível entre as
exigências da sociedade e a do sujeito. Segundo a psicanálise, o sujeito anseia pela sua
própria felicidade. Contudo, para vivermos em sociedade devemos estar dispostos a nos
sacrificar, uma vez que a sociedade é marcada por restrições, decepções e sofrimentos.
Assim, a fim de suportar esta vida tão árdua criamos medidas paliativas: a religião pode ser
caracterizada como uma delas.
A religião é concebida como uma defesa do homem frente ao estado de desamparo
infantil que persiste até a vida adulta . Ela vem a ocupar o lugar de promessa de felicidade.
Deste modo, embuti a ideia de que todo e qualquer sofrimento vivenciado será
recompensado futuramente. O sofrimento nada mais é que uma aprovação, quase que
insignificante, se comparada às vitórias futuras.

Devido a este fato, a reflexão sobre a religião deve ser atrelada a sociedade que
vivenciamos. Trata-se de uma sociedade marcada por um período em que as figuras de
autoridade vêm sendo lentamente e progressivamente destruídas, dando lugar ao excesso,
descrita por alguns autores como pós-modernidade (Lyotard), alta-modernidade (Giddens),
modernidade líquida (Bauman) ou até mesmo hipermodernidade (Lipovetsky).
Tais autores colocam que até o final do século XIX predominavam o poder de
algumas figuras referenciais (grandes líderes, entidades religiosas, pais, educadores, etc.)
que eram capazes de reunir o coletivo em torno de um ideal comum. Contudo, no século XXI
ocorre uma mudança significativa já que tais valores começam a perder o seu prestígio e,
consequentemente, estabelece-se a oscilação de antigas certezas.
Assim, eles defendem que “a característica básica desse novo tempo seria o
progressivo desaparecimento, até chegar quase a total ausência, dessa imagem de
autoridade” (FILHO, 2000, p.9). Mas será que estamos vivenciando um período em que não
há figuras expressivas de autoridade? Ou estamos diante de uma mudança de
posicionamento? É indiscutível o fato de que as mudanças se fizeram presentes, mas o
declínio não é da figura de autoridade, e sim da perda de sua força: se antes o pai ocupava o
lugar de tirano, de mestre, daquele que impõe os seus desejos; atualmente, o Pai se
apresenta como o Protetor. Consequentemente esse declínio da força do pai possibilitou a
ascensão da religião. Por ventura, não estão as entidade religiosas abarrotadas de fies?
Diante da mudança de tais parâmetros, apenas restou ao sujeito procurar um lugar
que possibilite um refrigério de suas angústias Assim, mesmo que a atualidade seja marcada
por um período de dúvidas, essas não foram capazes de abalar as estruturas da religião.
Muito pelo contrário, ela se tornou o lugar onde é possível aplacar as incertezas da vida.

Considerações psicanalíticas: da religião à igreja.
Como o nosso trabalho se propõe a elucidar a compreensão da psicanálise a respeito
dos ideais religiosos, tomaremos como base o texto freudiano “Psicologia de grupo e análise
do ego” (1921/1996) tem como intuito explanar a construção e a perpetuação de um grupo,
tendo a igreja como exemplo, reformando que essa se mantém por causa, dentre outros
fatores, da figura do líder.
Assim, a igreja é vista como uma unidade capaz de reunir pessoas aleatórias em prol
de um objetivo comum. Ela é algo capaz de propiciar a união, formando aquilo que Freud
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(1921/1996) nomeia como grupo artificial, ou seja, um grupo não consanguíneo, que se
perpetua até que um grupo psicológico seja devidamente formado. É de destaque que os
grupos artificiais aludem à grupos organizados, compostos por uma estrutura definida.
Trata-se de um grupo fechado que tem seu funcionamento delimitado e, que geralmente
não se modifica em prol sujeito, muito pelo o contrário, é o sujeito que se transforma por
causa do grupo.
Vale ressaltar que a reunião de pessoas não significa uma formação de um grupo,
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mas sim uma mera multidão. Para que ocorra a transformação de uma multidão em um
grupo psicológico é necessário que algo se estabeleça. Nas palavras de Freud (1921/1996) é
necessário que:
(...) um grupo no sentido psicológico, uma condição tem que ser satisfeita:
esses indivíduos devem ter algo em comum uns com os outros, um interesse
comum num objeto, uma inclinação emocional semelhante numa situação ou
noutra (...). (FREUD, 1921/1996, p. 94-95).

Tal elo é a figura do líder, que pode tanto ser representado por uma entidade
religiosa (como Deus) ou como figura de autoridade (como o papa ou o pastor) que foi
‘escolhida’ a fala em nome de um Ser Supremo. Devido a este fato, partiremos do
pressuposto de que a religião é um instrumento que responde ao anseio do sujeito por um
pai Poderoso, que o completa, eliminando a sua falta constitutiva, protegendo-o de todas as
mazelas da vida (FREUD, 1930).
Desde 1920, Freud já abordava que o sujeito anseia pela obtenção de homeostase e
de bem-estar. Assim, o sujeito regido pelo principio do prazer tem como único propósito a
obtenção de felicidade, esforçando-se para manter esse estado permanente. Embora o
anseio de ‘ser feliz’, nunca seja atingido por completo, seu esforço em realizá-lo nunca é
abandonado. Por causa disso, a fim de suportar essa vida tão árdua, o homem cria medidas
paliativas, sendo a religião uma delas (FREUD, 1930). Assim, segundo ele:
A religião restringe esse jogo de escolha e adaptação, desde que impõe
igualmente a todos o seu próprio caminho para a aquisição da felicidade e da
proteção contra o sofrimento. Sua técnica consiste em depreciar o valor da vida
e deformar o quadro do mundo real de maneira delirante – maneira que
pressupõe a intimidação da inteligência. A esse preço, por fixá-las à força de
num estado de infantilismo psicológico e, por arrasta-las a um delírio em massa,
a religição consegue poupar a muitas pessoas uma neurose individual (FREUD,
1930/1996, p, 104 – grifos nossos).

As palavras em destaque fazem referência ao que Freud (1921/1996) descreve como
“grupo psicológico”. A partir do momento em que o sujeito se insere em uma instituição
religiosa seus princípios e capacidade critica dão lugar ao ideal proposto por ela. Deste
modo, no grupo psicológico o sujeito perde a sua individualidade, pois é como se os seus
integrantes fossem um só, pensando e agindo da mesma forma, um grande efeito de grupo,
decorrente de um comportamento uniforme, que marca o ‘esvaziamento’ ou o
‘apagamento’ do sujeito.
Mas que maneira este grupo religioso é formado? Para a psicanálise, a adesão ao
grupo é totalmente involuntária. “Via de regra, a pessoa não é consultada ou não tem
escolha sobre se deseja ou não ingressar em tal grupo” (FREUD, 1921/1996, p. 105), na
realidade, ela é escolhida.
Existe uma música que traz-nos a referência de que o futuro da pessoa já esta
traçado antes mesmo do seu nascimento, e que cabe a Deus decidir seu rumo da história. O
sujeito em questão apenas agradece por ter sido escolhido e se sente protegido das mazelas
da vida.
Desde o ventre da minha mãe/ Tu já me sondavas/ Sei que ali o meu
futuro/ Tu já traçavas/ Usado para uma grande benção/ Era o que eu
deveria ser/ Segundo a sua infinita graça/ Segundo o Teu querer/ Ser um
instrumento de valor/ Um canal do Seu poder/ Hoje sei que a minha
história é feliz/ Pois o Senhor a escreveu (Cassiane, 1999).

A música “Desde o ventre” (1999) remete-nos a um, dentre vários, profeta que foi
escolhido por Deus. Trazemos a figura de Moises: um hebreu que foi deixado na nascente do
Rio Nilo, salvo pela filha do faraó que o criou como um príncipe, transformando em egípcio e
que ao atingir a idade adulta novamente se torna hebreu. Hebreu e egípcio ao mesmo
tempo, e não-hebreu e não-egípcio. Para nascer, Moises tem que abandonar a comunidade
que pertence, sem ao menos pertencer. Um movimento duplo em nome de algo superior
que já estava traçado: a libertação do povo hebreu.
Ao comentar a história de Moíses, Jacques Lacan (1960/2008) menciona que ele é
aquele que ouvi a sarça ardente, que vem a mostrar o poder de Deus e que proclama os Dez
Mandamentos diante do povo reunido. Segundo Lacan (1960/2008), o Deus de Moises é um
Deus escondido e ciumento, já que Moises apenas pode ‘vê-lo’ de costas e que deve ser
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considerado como o único Deus, como se apresenta o primeiro mandamento: “Não terás
outros deuses diante de mim” (Ex 20:3). E até hoje, tais mandamentos são à base da igreja.

A busca pelo Pai: a necessidade de sermos amados.
Acrescentamos ainda que o fator que uni o grupo psicológico não é somente o líder,
e sim a crença de serem amados incondicionalmente e igualmente pelo líder. Contudo, não
existe nada que comprove a veracidade desse fato, ou seja, não há confirmação de que o
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líder – seja ele o papa, o pastor ou até mesmo o próprio Deus – ame todos os membros da
igreja de forma igualitária. Na realidade, essa crença de uma distribuição igualitária de amor,
não passa de uma ilusão. O Freud (1921/1999) diz-nos a esse respeito é que os integrantes
da igreja não buscam pela verdade, ao contrário, eles anseiam por essa ilusão.
Assim sendo, finalizamos recorrendo novamente às últimas estrofes da música “Nos
braços do Pai”: “Vem filho amado/ Vem como estás/ Pai, meu Pai/ Meu Papai/ Abba Pai”
(André Valadão, 2002). Deste modo, a igreja se refere a uma grande família, que o Pai é o
líder e os filhos são os integrantes da igreja. Em que cada filho foi escolhido, e por isso é
amado da mesma forma. Esses filhos, por sua vez, são irmãos entre si. Temos aqui dois laços
libidinais atuando: um em relação ao líder e outro aos demais membros do grupo.
Embora o sujeito constitua vínculos emocionais com ambas as partes (líder e
membros), sem que perceba está imerso em uma dupla prisão que ao poucos perde a sua
individualidade dando lugar ao ideal grupal (FREUD, 1921/1996, p. 107). Desta forma,
conclui-se intensificando a ideia de que não temos aqui um pai tirano, mas um Pai que ama
seus filhos e que por isso os protege. Esse amor possibilita a união do grupo, visto que o
sujeito por causa deste é capaz de renunciar a sua própria individualidade para se fundir a
do grupo.
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Resumo: O presente artigo visa discutir o pensamento de cinco autores nacionais sobre o
campo religioso brasileiro, escolhidos por apresentarem visões plurais e ao mesmo tempo
complementares. Desenvolvemos a discussão com base nas chaves analíticas Tradição x
Modernidade e Institucionalização x Desinstitucionalização. Inicialmente, buscamos
sintetizar o pensamento destes autores acerca das especificidades da religiosidade brasileira
e, em seguida, buscamos detectar pontos comuns entre eles, considerando questões como:
continuidades e rupturas, desencantamento e reencantamento e mercado religioso.
Palavras-chave: Campo religioso brasileiro. Pluralismo Religioso. Tradição x Modernidade.
Institucionalização x Desisntitucionalização.

1-Introdução
O trabalho que aqui apresentamos é fruto das leituras e discussões realizadas
durante o curso “Campo Religioso Brasileiro” (primeiro semestre de 2015), a cargo do
professor Marcelo Ayres Camurça14. Diante de uma bibliografia vasta, que incluía, além de
autores nacionais, clássicos como Pierre Bourdieu e Peter Berger, optamos por discorrer
sobre os seguintes autores: Pierre Sanchis (1995,1997), Carlos Alberto Steil (2001), Antonio
Flavio Pierucci (2006), e Maria das Dores Campos Machado e Cecília Loreto Mariz (1998).
Escolhemos estes autores por entendermos que nos ajudariam melhor compreender
a dinâmica do campo religioso brasileiro na contemporaneidade, ao focarmos
principalmente nas chaves analíticas Tradição x Modernidade e Institucionalização x
Desinstitucionalização, que, entre outras, norteou nosso debate ao longo do curso.

2- Tradição x Modernidade à luz de Sanchis, Steil e Pierucci
Para explicar o campo religioso brasileiro, o sociólogo francês Pierre Sanchis classifica
três momentos civilizacionais: a pré-modernidade, a modernidade e a pós- modernidade,
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buscando demonstrar como as religiões os articulam. Para tanto, atual professor emérito da
Universidade Federal de Minas Ferais recorre à sociogênese do campo religioso brasileiro.
Sanchis sustenta que o pluralismo religioso brasileiro existe desde a chegada dos
portugueses, tratando-se de “um pluralismo do tipo peculiar, que o caráter emcompassador
do catolicismo não conseguiu disfarçar” (SANCHIS, 1997, p. 105). Conforme o autor, o
catolicismo trouxe em seu bojo um “sincretismo secreto”. Ao se aportar aqui, esse
catolicismo estruturalmente sincrético realiza o “encontro dos ‘diferentes’: as identidades de
três povos desenraizados” (ibidem), ou seja, colonizadores, índios e negros. O resultado
desse encontro foi “uma pluralidade sistemática, que marca a sociogênese do Brasil”.
(ibidem).
Além de um catolicismo já sincrético trazido pelos colonizadores, tivemos uma
religiosidade africana também sincretizada. Ambos juntaram-se às santidades indígenas,
gerando nos dizeres do autor “uma porosidade e contaminação mútuas”. (ibidem). Dentro
desse caldeirão religioso e cultural o ingrediente principal é a pré-modernidade, que concilia
sistemas simbólicos a princípio inconciliáveis em um mesmo espaço.
Segundo Sanchis, a pré-modernidade acompanha toda a trajetória religiosa brasileira,
permanecendo de forma mais latente ou presente em determinados momentos e
circunstâncias, mas nunca deixando de fazer parte do campo religioso brasileiro.
Já a modernidade, com seu racionalismo, prima pela identidade exclusiva, na qual
não há lugar para ambivalências éticas. Trata-se do “*...+ indivíduo portador de uma razão
única, de uma decisão soberana [...]. (ibidem, p.104). Dito de outra forma, é o sujeito que
opta, que rompe com um esquema anterior.
Segundo

Sanchis,

um

representante

típico

dessa

modernidade

seria

o

pentecostalismo, por tratar-se de um movimento que se caracteriza por “adesões pessoais
feitas de rupturas com um status quo *...+, pela opção de fé de cada um *...+”. (ibidem,
p.108). Diferentemente da pré-modernidade, o pentecostalismo tende a ser antissincrético.
Da modernidade, a pós-modernidade conservará o individualismo, a liberdade de
escolha, porém irá adicionar o sincretismo, melhor dizendo, o ecletismo da prémodernidade. Dentre os movimentos religiosos típicos da pós-modernidade, Sanchis destaca
a Nova Era, que “realiza o modelo ‘sincrético’ pós- moderno até uma perfeição de caricatura.
Ela não só recupera tradições exóticas, não cristãs ou a-cristãs *...+, mas consegue ‘pósmodernamente’ conjugar a exacerbação das três ‘modernidades’ sobre os auspícios da
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terceira”. (SANCHIS, 1995, p. 115). Para o autor, na pós-modernidade o indivíduo pode
aderir a uma ou mais das inúmeras ofertas existentes, criando assim sua self religion. Assim
sendo, não há compromisso com instituições e a identidade religiosa pode ser múltipla.
Ao concluirmos sobre as três modernidades acima sintetizadas, consideramos que o
mais importante é que um ciclo civilizacional não necessariamente apaga o outro. Há uma
co-presença dos mesmos no campo religioso. Um exemplo emblemático da combinação de
mais de uma modernidade é a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que alia o
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racionalismo da modernidade – referida acima - com a pré-modernidade, ao incorporar em
seus cultos, por exemplo, ingredientes mágico-religiosos.
Sem se ater às modernidades de Sanchis, Carlos Alberto Steil (2001, p.119) sustenta
que tradição e modernidade podem se entrecruzar, não havendo oposição ou
incomunicabilidade entre estas duas categorias. Nesse sentido, o autor tece reflexões sobre
os arranjos entre o tradicional e o moderno, que se manifestam principalmente através das
seguintes formas: privatização da religião, trânsito religioso e alargamento das fronteiras
religiosas.
A partir do artigo de Ari Pedro Oro intitulado As formas modernas de crer (1997),
Steil discorre sobre a privatização da religião, entendida como “a ação dos indivíduos no
sentido de moldar a sua própria religião, apropriando-se de fragmentos e de elementos
provenientes de diversos sistemas religiosos”. (ORO, 1997 apud STEIL, 2001, p. 118).
Ele exemplifica com base em seu trabalho de campo realizado no período de 1991 a
1993 com romeiros de Bom Jesus da Lapa (sertão da Bahia), no qual constatou uma tensão
constante entre o privado e o comunitário no catolicismo local. Pesquisas feitas junto a
comunidades tradicionais revelaram calendários de festas de santos ligados a famílias ou
pessoas, o que significa dizer que lá o catolicismo se organizava a partir de devoções
pessoais. A participação institucional da Igreja Católica, por meio de seu corpo religioso,
representava mais um movimento contrário de afirmação do comunitário sobre o privado, o
que foi motivo de conflitos em alguns lugares.
Novamente ancorando-se em Oro, Steil aborda o trânsito religioso, entendido como
“ o deslocamento dos atores religiosos por diversos espaços sagrados e/ou crenças religiosas
e na prática simultânea de diferentes religiões” (ORO, 1997, p. 8 apud Steil, 2001, p. 120). O
autor se refere a um trânsito que ocorre tanto entre as religiões institucionalizadas, quanto
entre as religiões e outros sistemas produtores de sentido menos estruturados. Uma das

justificativas apontadas pelo autor para o fenômeno é a necessidade de complementação.
Com vistas a obter uma maior proteção, os atores individuais vão extrair de cada religião o
que lhes convém, fazendo disso um somatório.
O terceiro traço da religião na modernidade seria o alargamento de suas fronteiras
para setores antes avessos ou impermeáveis ao fator religioso. Trata-se da ampliação e
deslocamento do sagrado como o próprio subtítulo sintetiza. O autor cita como exemplo o
movimento Nova Era, considerado por ele um dos mais representativos desse espraiar da
religião para além de suas fronteiras.
Se Steil e Sanchis compartilham em larga medida da ideia de que tradição e
modernidade convivem em um mesmo espaço religioso chamado Brasil, essa não é a visão
de Antônio Flávio Pierucci. O sociólogo paulista aposta numa ruptura com a tradição,
defendendo inclusive uma destradicionalização.
Pierucci questiona como se pode falar em uma manutenção da tradição se as
próprias religiões tidas como tradicionais - numa referência à Umbanda, ao Catolicismo e às
religiões protestantes históricas - têm a cada novo censo perdido o número de adeptos. Nos
dizeres do autor, “*...+ estão dando sinais claros de falta de fôlego em sua capacidade de
reprodução ampliada.” (PIERUCCI, 2011, p. 18). Ao se referir ao crescimento das igrejas
pentecostais no Brasil, Pierucci sugere que “abraçar uma religião pode significar, cada vez
mais, uma nova religião” (ibidem, p. 19).
Pierucci lembra também como parte da destradicionalização a perda da etnicidade
do candomblé, concebido originalmente como “uma religião de preservação do patrimônio
cultural específico do negro”, mas com o decorrer dos tempos “constituiu-se em uma
religião para todos”. (PRANDI, 1996, p. 64 apud PIERUCCI, 2011, p. 23). Por outro lado, com
base em pesquisa realizada entre estes dois autores, concluiu-se que está havendo um
crescimento percentual cada vez maior de negros que frequentam igrejas evangélicas - 16,8
da população negra do Brasil é evangélica.
De acordo com Pierucci, “há muito mais negros evangélicos do que espíritas, do que
negros umbandistas, do que negros no candomblé, do que negros nas outras religiões, e
negros se declarando sem religião”. (PIERUCCI, 2011, p. 27). Este quadro delineado pelo
sociólogo paulista nos leva a concluir que os negros, antes frequentadores dos “terreiros”,
estão migrando para as religiões evangélicas.
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3 – Institucionalização e Desinstitucionalização por Mariz e Machado
As autoras Cecília L. Mariz e Maria das Dores C. Machado identificam duas tendências
paradoxais no campo religioso brasileiro: de um lado, um crescente pluralismo institucional
decorrente do surgimento de igrejas evangélicas que se firmam enquanto instituições
competitivas e, de outro, uma desinstitucionalização que se caracteriza pelo abandono de
uma identidade religiosa institucional sem que necessariamente haja uma substituição.
Conforme as autoras, encaixam-se na primeira tendência as igrejas pentecostais,
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notadamente as neopentecostais, e o Movimento de Renovação Carismático Católico
(MRCC), nos quais uma forte institucionalização pode ser detectada com base nos seguintes
fenômenos: no plano individual, a adoção da teologia da guerra espiritual que consiste
primordialmente na demonização de outras religiões; no plano institucional, a busca por
uma maior visibilidade na esfera pública, por meio da mídia e da inserção política.
Machado e Mariz focam sua análise sobre a institucionalização na IURD. Já a análise
sobre a desinstitucionalização não se prende a nenhum grupo religioso específico e sim na
análise do discurso de indivíduos de pertenças variadas por elas entrevistados.
As antropólogas sustentam que notadamente a partir da década de 1960 a
pluralidade religiosa se consolidou no Brasil, pois o pluralismo que vigorava no país
anteriormente não colocava em xeque a identidade católica. Apesar de haver uma
diversidade de crenças no bojo do próprio catolicismo e do espiritismo, os fiéis não se
deparavam com uma diversidade institucional que os cobrasse uma mudança de identidade
de fato, “uma afiliação exclusiva”. (MACHADO e MARIZ, 1998, p. 6). (grifo das autoras).
Segundo as autoras, o fortalecimento do pluralismo institucional se deu efetivamente
a partir das décadas de 1980/90 por dois motivos: aumento da visibilidade do
neopentecostalismo – sobretudo a IURD - e o crescimento do MRCC. Esse fenômeno, em
ambos os casos, vem marcado por um exclusivismo religioso e um compromisso institucional
que levam a um reforço da institucionalização. “Adotando uma atitude missionária e
combatendo práticas religiosas múltiplas e sincréticas, igrejas pentecostais e grupos
carismáticos se colocam em disputa por novos fiéis, inaugurando no Brasil um mercado
religioso nos moldes de Peter Berger.” (MACHADO e MARIZ, 1998, p. 7).
Se por um lado o campo religioso brasileiro assiste a uma forte institucionalização
por parte dos grupos neopentecostais e carismáticos, por outro Machado e Mariz chamam a
atenção para uma desinstitucionalização que leva, sobretudo, ao sincretismo individual. Para

explicá-lo, as autoras recorrem a exemplos coletados por meio de entrevistas. Um
depoimento que julgamos bastante emblemático é o de uma entrevistada chamada Valéria,
de 45 anos, dona de casa, mas que possui diploma de nível superior:
“Tenho sempre em minha bolsa dois terços, o “japa mala” para cantar os mantras e o
católico para rezar o terço da libertação, aquele de Jesus Cristo. Da mesma maneira eu
acendo uma vela e peço proteção a um determinado santo, mas não deixo de acender
também um incenso em minha casa. Enfim, não sou budista e nem católica: sigo o caminho
do meio”
Conforme as autoras, essa história serve para mostrar também outra tendência
crescente no campo religioso brasileiro: a mercantilização da fé. Adere-se a uma religião ou
seita assim como se compra um bem de consumo no supermercado, o que resulta na falta
de comprometimento com as instituições religiosas.

4 - Considerações finais
Detectar todos os pontos convergentes e divergentes entre os autores selecionados
seria tarefa impossível de cumprir. Limitaremo-nos a identificar alguns deles, em
consonância com as chaves analíticas propostas.
Sanchis e Steil compartilham da ideia de que a modernidade não rompe
definitivamente com a tradição. Ao contrário, a segunda sobrevive na e com a primeira,
sendo que em alguns momentos históricos e/ou em determinadas expressões religiosas essa
coexistência se evidencia em maior ou menor grau. Embora ambos considerem o declínio
das igrejas tradicionais e o crescente pluralismo religioso, para eles isso não sinaliza o fim da
tradição, apostando mais em continuidades.
Já Pierucci fixa-se nas rupturas. Para o sociólogo paulista, a modernidade atropela a
tradição como um trator e, para completar, lhe acena com um solene “bye,bye”. O autor é
peremptório: “*...+ quem diz modernização diz ipso facto destradicionalização”. (PIERUCCI,
2011, p. 18).
O movimento Nova Era merece atenção de praticamente todos eles, pois coaduna
com uma tendência marcante da religiosidade brasileira na contemporaneidade, que
consiste na desinstitucionalização religiosa, tema bem desenvolvido por Machado Mariz.
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Depreendemos que outro fato consensual entre os autores é que, apesar da
secularização, a religião ainda exerce um papel de peso em nossa sociedade, mesmo que
tenha deixado de ser fundante do social, como bem colocado por Steil em sintonia com
Berger. Há uma unanimidade entre eles também de que hoje as escolhas religiosas sejam
mais de cunho individual do que a partir de uma tradição, visão exacerbada por Pierucci. O
sociólogo paulista não sem razão é autor da obra O desencantamento do mundo: todos os
passos de um conceito (2003), em que ele destrincha o conceito de Max Weber. Já os demais
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autores que utilizamos parecem se afinar mais com uma ideia contrária, ou seja, de um
reencantamento do mundo.
Com base nas leituras de Gênese e Estrutura do Campo Religioso de Pierre Bourdieu
(1978) e A Secularização e o Problema da Plausibilidade de Peter Berger (1885), que foram
nosso ponto de partida no curso, depreendemos que a tipologia adotada pelo sociólogo
francês no texto em questão, ou seja, sacerdotes, profetas e magos, não abarca totalmente
a dinâmica de nosso campo religioso contemporâneo, marcada pelo surgimento de novos
atores religiosos que, em nosso entender, não se circunscrevem ao modelo weberiano.
Já as reflexões de Berger acerca do pluralismo e do mercado religioso nos parece
mais pertinentes a um exame de nosso campo religioso na atualidade. Buscando
argumentar, como explicar a intolerância religiosa motivada por uma competitividade
acirrada entre as instituições religiosas que travam uma batalha espiritual sem precedentes
em nosso país?
Ainda, como explicar que os programas tele-evangélicos ocupam o quarto lugar no
ranking televisivo em matéria de tempo, com 4965:38 horas registradas em 2011,
superando o gênero programas esportivos no “país do futebol”15? Seria então o país da
religião?
Depreendemos de nossas leituras que o Brasil vive na contemporaneidade um
processo de reencantamento do mundo, se é que um dia ele sofreu um desencantamento
total. Um dado significativo que acreditamos endossar nossa assertiva é a não confirmação
pelo Censo de 2010 da projeção que se fazia de que o número dos sem-religião cresceria,
fato que não se consumou. Assim como o futebol, a religião parece estar no sangue do
brasileiro!

15

Esses dados foram extraídos da edição 2012 do Obitel – Observatório Ibero-americano da Ficção Televisiva.
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Corpo e peregrinação: diálogos entre técnica e emoção – Um estudo na Zona
da Mata mineira
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Resumo: A peregrinação tem sido apontada por diversos autores como uma jornada do
indivíduo moderno em busca do contato com o sagrado ou ainda de um sujeito que parte
imbuído de um sentimento de encontro com o sagrado. No entanto, ao longo da
peregrinação podemos observar também isso que desde Mauss (1925) chamamos da
dimensão das técnicas corporais e cujo aprendizado, transmissão e aperfeiçoamento ocorre
antes, durante e depois do caminho. Ação tradicional eficaz, como define Mauss (1925) e
que depende de um aprendizado, as técnicas corporais ganham na obra de Bourdieu (1994)
a propriedade de serem incorporadas sob a forma de disposições duráveis. A peregrinação
vista desse ângulo pode ser pensada como um espaço de troca, de aprendizado e de
transmissão do habitus corporal, chamada por Bourdieu de razão prática, que nada deve ao
intelecto ou à razão discursiva. Transmitidas ou introjetadas sem que passem
necessariamente pela dimensão da linguagem, mas sim da prática, o habitus corporal
envolvido na peregrinação constitui meu objeto de investigação. Metodologicamente essa é
uma pesquisa de natureza qualitativa que se orienta pelos pressupostos da antropologia
relacional. Através do uso do trabalho de campo, da observação participante e de
entrevistas abertas, próprias da pesquisa qualitativa, busco compreender o processo de
transmissão e aprendizagem de técnicas corporais (MAUSS, 1925) ou da incorporação do
habitus (BOURDIEU, 1994) em uma rota de peregrinação denominada “Caminhos da
Piedade”. A rota que busco investigar perfaz um total de 21 quilômetros, que ligam a cidade
de Cataguases-MG à cidade de Piacatuba-MG. Minha questão é saber de que forma a
experiência religiosa da romaria é vivenciada por um grupo de pessoas cuja preparação física
e emocional implica no aprendizado de técnicas corporais capazes de ajudá-los nessa
jornada e como se comporta o corpo e as emoções do peregrino dentro de seu campo de
atuação, a peregrinação/romaria. Assim, o objetivo principal desta pesquisa é observar
como é feita a construção do corpo e das emoções do peregrino em determinados contextos
rituais, sob a hipótese de que, após passar por essa transformação social e pelo momento de
communitas, tem o corpo modificado e as emoções acentuadas para chegar à Piacatuba, à
Nossa Senhora da Piedade. Analisar o corpo, perceber como o corpo do peregrino é
construído, e como ele se comporta atrelado às suas emoções, sentidas ou expressadas, no
campo constitui meu objetivo de pesquisa.
Palavras-chave: Peregrinação. Corpo. Emoção. Communitas. Caminhos da Piedade.
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1 Introdução
A cidade de Cataguases, localizada no estado Minas Gerais, possui uma forte
comunidade católica, com movimentos como MCC (Movimentos de Cursilhos), Movimento
da Pastoral, Terço dos Homens, etc. Devido a este fato, a comunidade católica, e adeptos, da
cidade comprou e aprovou a ideia de um padre que, recém-chegado de Leopoldina, lançou
sua empreitada: realizar uma caminhada, com o intuito de peregrinação e/ou romaria, de
Cataguases à Piacatuba, pequeno distrito de Leopoldina. Piacatuba, que tem como sua
padroeira a Nossa Senhora da Piedade, também possui um forte clima de religiosidade muito
por conta de uma história que remonta às suas origens, a célebre Cruz Queimada que, ao ser
colocada no meio do fogo por trabalhadores escravos a mando de um fazendeiro,
permaneceu intacta. A cruz, considerada o maior símbolo de Piacatuba, atrai muitos turistas
com o intuito religioso.
O padre José16, padre vindo de Leopoldina, passara a comandar o Santuário Santa
Rita de Cássia, a Igreja Matriz de Cataguases, juntamente com padre Joaquim 17, responsável
pela Paróquia São José Operário, teve sua ideia acolhida pelos organizadores de eventos
Rafael18 e Bruno19 que, obviamente devido à suas profissões (de organizadores de eventos),
colocaram a ideia em prática sem maiores complicações. E assim nasceu o “Caminhos da
Piedade”, que teve sua primeira edição em setembro de 2013, e sua segunda – a qual
constituiu meu campo de pesquisa – em setembro de 2014.

2 Peregrinação e romaria: o campo religioso
Quando se fala em peregrinação, uma das primeiras coisas a se pensar é qual o
sentido desta. Das origens da peregrinação, Sandra Carneiro (2003) nos mostra que muitos
são os motivos que faziam com as pessoas se deslocassem para um lugar santo: algumas
pessoas o faziam como um modo de expiar suas culpas, outras como cumprimento de uma
promessa, e outras como uma forma de agradecimento devido a alguma enfermidade ou

16

Nome fictício
Nome fictício
18
Nome fictício
19
Nome fictício
17
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graça alcançada. Outras ainda se lançavam como peregrinos “substitutos”, isto é, cumpriam
uma peregrinação no lugar de outro, sendo este vivo ou morto, não somente por dinheiro,
mas também como forma de salvar a alma do morto. Carneiro (2003), em seu estudo sobre
Santiago de Compostela, discute os significados e sentidos da peregrinação produzidos por
diferentes atores sociais. Ela toma Santiago como um modelo de peregrinação. O principal
objetivo de sua tese sobre Santiago de Compostela constitui um importante aspecto da
peregrinação, que são os sentidos e significados do caminho para os peregrinos brasileiros.
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Carneiro discute a ideia do turista como aquele que possui certo status social, pois no
contexto da vida moderna viajar é tão importante como ter um carro ou outro bem material.
Assim, o turista, enquanto viajante, procura a autenticidade em outras culturas que não a
dele.
Pierre Sanchis (2006) elabora um histórico sobre as origens e diferenças da romaria e
peregrinação. Em seu trabalho “Peregrinação e romaria: um lugar para o turismo religioso”,
o autor propõe fazer a distinção entre romaria e peregrinação. Para ele, romaria seria uma
“manifestação religiosa complexa e atavicamente popular, orientada para uma
“sacralização” da existência humana na sua própria dimensão profana”; e a peregrinação
seria uma “transfiguração ‘sacramental’ desta existência, sublimada através dos ritos
eclesiásticos oficiais” (SANCHIS, 2006, p.85). Como nos mostra Sanchis, há um mediador no
contexto das romarias, e este mediador é o “Santo”. É pelo santo reverenciado que as
pessoas se deslocam, por relíquias sagradas, por restos mortais, por terem vivido
determinado tempo no local... É essa vivência e presença em algum período do tempo que
irá determinar o local “santo” ou “sagrado”.
Marcelo Camurça (2014), no capítulo “Devoções católicas na Pós-Modernidade”, de
seu livro “Espiritismo e Nova Era”, define, através do diálogo com Steil (2003), Fernandes
(1982) e Sanchis (1997), as peregrinações e romarias como:
Peregrinações são jornadas longas de um lugar de origem a um centro
sagrado, como forma de ascese e mística para um retorno renovado para
um lugar de onde se partiu (Steil, 2003b). Romarias são deslocamentos de
cunho mais comunitário, com aspectos devocionais de penitências e
promessas; ora com ênfase na autonomia do culto ao santos de cunho
popular e tradicional; ora complementando-se com o institucional e clerical
que controla e dá suporte a tais eventos (Fernandes, 1982; Sanchis,1997b)
(CAMURÇA, 2014, p.214).

Steil (2003) aborda a noção de communitas de Turner e a trabalha com os modelos de
communitas e societas no contexto do turismo religioso e peregrinação. Ele relaciona o
turismo com o modelo de societas, em que as hierarquias são enfatizadas e a distinção
destacada. A peregrinação vincula-se com o modelo de communitas, momento no qual estas
hierarquias são suspensas e os sentimentos de comunhão e fraternidade imperam. Em seu
trabalho “Romeiros e turistas no santuário de Bom Jesus da Lapa” (2003), Steil pretende
analisar os discursos e significados da categoria “turismo” entre os romeiros, o clero e os
moradores de Bom Jesus da Lapa, onde fez seu campo de pesquisa. No entanto, não há
pretensão do autor em separar turistas de romeiros, uma vez que articulam duas estruturas
de significados que se confundem quanto ao seu comportamento e motivações.

3 Ritual, liminaridade e communitas
Ao lançar mão do estudo do Ritual para a compreensão do fenômeno da
peregrinação me utilizo de autores como Van Gennep (1873-1957), que é considerado um
dos primeiros autores a deixar de lado a ênfase no estudo da religião, e se dedicar à análise
do ritual, este como um objeto de estudo relevante para a antropologia social. Para Da
Matta (2011), Van Gennep foi (senão o primeiro) um dos primeiros a ver o rito em si mesmo.
Em seu mais famoso livro, “Os Ritos de Passagem” (2011), ele descreve tais ritos de
passagem como aqueles que se referem aos momentos de transição, de mudança, tanto de
indivíduos como de grupos sociais. Para ele, todos esses ritos partilham de uma determinada
ordem, na qual ele separou em três fases: (1) separação; (2) liminaridade; e (3) reintegração.
A fase liminar era, segundo Peirano (2003), a que causava mais fascínio em Van Gennep:
“quando indivíduos ou grupos entram em um estado social de suspensão, separados da vida
cotidiana, porém ainda não incorporados a um novo estado.” (2003, pp.22-23, grifo meu).
Este fase liminar é de extrema importância, pois ela visa reduzir as tensões e os efeitos que
causam a mudança.
Na esteira de Van Gennep, Victor Turner (1920-1983) toma o ritual como seu objeto
de estudo, e vai além, criando uma espécie de miniteoria da religião: ele associa as
características liminares à vida religiosa. Ao contrário de Lévi-Strauss, que tratava o rito
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como um subproduto do mito, Victor Turner defende que o estudo do ritual era
fundamental para a explicação das ambiguidades da estrutura social. A communitas é um
momento de suspensão das relações cotidianas, no qual é possível observar os laços que
unem as pessoas de forma mais intensa. A ausência de um modelo estrutural faz com que os
indivíduos reconheçam o laço humano que as liga, sem o qual a sociedade não existiria: “A
liminaridade implica que o alto não poderia ser alto se o baixo não existisse, e quem está no
alto deve experimentar o que significa estar em baixo” (TURNER, 1974, p.119).
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4 Antropologia do corpo e das emoções: um olhar sobre o corpo e as emoções do
peregrino
Ao inaugurar o corpo como um importante objeto de investigação da sociologia em
1925, Marcel Mauss retoma a noção de habitus (de Aristóteles20) em seu ensaio sobre as
técnicas do corpo. O habitus é uma ideia bastante trabalhada nas obras de Pierre Bordieu
como algo “adquirido” através das técnicas da razão prática coletiva e individual. Em outro
trabalho, Mauss (1921) também aborda a questão das emoções e da expressão obrigatória
dos sentimentos. Mauss lança a ideia do “homem total”, o qual abrange não só suas
características biológicas, mas também suas dimensões sociológicas e psicológicas. Mauss
chama técnica um “ato tradicional eficaz”, pois necessita ser transmitida tradicionalmente e
precisa ser eficaz para ser transmitida. (MAUSS, 1925, p.407).
O sociólogo francês Pierre Bourdieu (2002; 1994) opera com a noção de habitus
como técnicas incorporadas. Em sua obra “Le sens pratique” (2002), discutiu o modo com
que incorporamos um conjunto de disposições duráveis chamadas de habitus. Conforme
mostra o autor, a razão prática implica em uma dimensão para além da querela entre o
objetivismo e o subjetivismo. O habitus, noção aristotélica apresentada por Mauss em “As
Técnicas do Corpo”, vai, na obra de Bourdieu, para além de um conjunto de práticas. Ele o
toma como um sistema de disposições duráveis, como um princípio moldado de forma
inconsciente e coletiva para a produção de uma estrutura de práticas e representações.
Assim o habitus é tanto um princípio gerador de práticas sociais, mas também um princípio
unificador destas (2002).
20

Aristóteles usava a noção de Héxis

Outro importante antropólogo francês, David Le Breton (2009) elabora uma
importante e vasta reflexão sobre a natureza social do corpo, assim como das emoções. Para
ele, ao se trabalhar com esta concepção de corpo, deve-se, num primeiro momento, quebrar
a persistente dicotomia razão/emoção para compreender que há uma lógica mental aplicada
no meio social para a manifestação de determinadas emoções. Em outras palavras, as
emoções nada tem de irracionais, espontâneas e profundas. Elas são construídas
culturamente e se manifestam em determinados contextos e em de determinadas formas:
As emoções são ritualmente organizadas, sociologicamente construídas. (LE BRETON, 2009).
Dessa forma, a emoção é projetada no tempo, pode se antecipar ao acontecimento e se
misturar ao imaginário e às fantasias. Nesse sentido, chamaria esse momento pré-romaria
de um momento onde as expectativas são fortes, as quais podem influenciar diretamente no
tipo de emoção vivida durante o acontecimento em si. Para Le Breton, o peregrino é um
homem que caminha. Ainda segundo suas palavras, o peregrino trata-se de um sujeito que
se afasta: “Semanas ou meses de sua casa e que faz penitência pela renúncia e provas que se
impõem para ascender à potência de um lugar santo e se regenerar. A peregrinação é então
uma devoção permanente a Deus, uma longa prece efetuada pelo corpo” (LE BRETON, 2000,
p.152).

5 Considerações finais
Um caminho de quase 22 quilômetros que liga duas pequenas cidades no interior de
Minas Gerais, mediado pela mãe de Deus, Nossa Senhora da Piedade, e que conta com o
empenho de dois padres, promotores de eventos, além de uma forte comunidade cristã
organizada em movimentos e que ainda por cima apresenta o mito da Cruz Queimada, eis os
elementos fundamentais de um dos mais novos caminhos de peregrinação que vem a se
somar a outros existentes no Brasil.
Inserida no campo, me deparei com diversos discursos produzidos pelos peregrinos e
seus diversos sentidos e significados na ida ao Caminhos da Piedade. Logo no início percebi
que noção de comunidade e de sociabilidade permeava os discursos dos fiéis, e isso foi
expresso em grande parte dos relatos. Um acontecimento que apareceu no campo e que me
chamou a atenção - e corrobora para essa noção comunitária que é muito forte - foi o fato de
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que as pessoas, mesmo as que foram no ano anterior, fizeram questão de efetuar a inscrição
nesse ano. A grande maioria estava com a camisa da edição de 2014. Isso é um sinal forte de
que querem se uniformizar, se solidarizar, enfim, de querer participar deste momento de
communitas, de integração, de suspensão de hierarquias e viverem, juntas, aquele momento
de elevação espiritual.
Mas, até que ponto podemos falar de communitas no Caminhos da Piedade? Entrei
em campo sabendo das dificuldades de encontrar os mesmos fenômenos descritos por
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Turner ou Van Gennep. As mesmas dificuldades vivenciei ao lidar com o ritual ao longo da
caminhada. Não há um momento exato de saída assim como de chegada em que possamos
estar de posse do fenômeno que investigamos. Vemos grupos de pessoas saindo, outras
chegando, pessoas mais ou menos dispersas, extenuadas, queixando-se de dores, mas
também alegrando-se de terem conseguido vencer o desafio e por isso mesmo expressam
suas emoções com entusiasmo.
Muitos discursos referem-se menos sobre cumprir promessas, graças alcançadas,
milagres, pedidos, e mais sobre o fato de se realizar o Caminho. O caminho vale por ele
mesmo, assinala Camurça (2104). Percorrer o caminho; preparar-se para a saída, plena de
expectativas; observar a paisagem e a natureza enquanto se afasta de seu universo ordinário;
conversar, comer e beber nas pausas programadas; chegar ao fim do percurso. Ainda de
acordo com as palavras de Camurça (2014) trata-se “fundamentalmente em ‘realizar o
percurso’. O ‘caminho é o fim em si mesmo’ (2003, p.276), o que resulta em
autotransformação pessoal e empenho em viver e difundir na sociedade os valores
despertados durante o Caminho” (CAMURÇA, 2014, p.217). A ideia avançada por Camurça
de despertar valores é significativa às experiências envolvidas na caminhada. O que importa,
então, é “fazer o Caminho”, no sentido literal da palavra. Realizar a Caminhada, chegar até
ao final, a Nossa Senhora da Piacatuba, e experimentar o encontro com o sagrado segundo
maneiras muito particulares de vivenciá-lo, seja como for, isso é o importante.
Em meu trabalho, acredito ter presenciado a gênese de um caminho de peregrinação
cuja fabricação depende de inúmeros fatores e atores sociais. Somente o tempo e as forças
que agem à conformação desse novo caminho dirão o que será dele. Em todo caso ele já é a
expressão de um fenômeno que articula tradição e modernidade. Na verdade, ele é a
expressão de poderosas representações coletivas. Quem da comunidade de crentes, afinal,
não gostaria de encontrar-se com o sagrado ou então ter suas graças atendidas pelos santos

aqui entendidos como mediadores entre os homens e o Deus. Mas, como vimos, nem
sempre são esses os significados colocados em jogo em uma caminhada cujo valor encontrase no próprio caminho.
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Resumo: Esse artigo propõe-se a destacar processos de reavivamento e de diversificação das
práticas e crenças no catolicismo devocional. Com um provável afastamento do discurso
oficial e institucional, é possível pensar a atitude dos devotos no espaço social e apontar as
modificações ocorridas, perpassando pelas romarias, peregrinações, santuários, turismo
religioso, além de apresentar as novas formas de expressão devocional estabelecidas no
espaço virtual (com foco nos altares virtuais), e o novo imaginário contemporâneo que abre
um campo propício para a discussão de aspectos referentes a tais mudanças que introduzem
práticas e linguagens rituais nesse novo espaço de mediações devocionais.
Palavras-chave: Catolicismo devocional. Santos de devoção. Diversificação. Altares virtuais.
O catolicismo devocional no Brasil, surgido no período colonial, refletiu, de modo
geral, as muitas práticas que integravam a cultura religiosa portuguesa marcada por uma
tradição medieval. No entanto, desde que aqui chegou pela ação dos conquistadores
portugueses, junto com o poder metropolitano, o catolicismo latino desenvolveu formas
históricas específicas no entrecruzamento de crenças, doutrinas e práticas africanas,
europeias e indígenas no ambiente do novo mundo. Segundo Steil (2001), junto com as
imagens dos santos, trazidas pelo colonizador português, vieram crenças e mitos que deram
origem ao catolicismo devocional brasileiro, desenvolvido em meio ao culto aos santos 21 no
espaço dos santuários, capelinhas e dos oratórios, praticado por romeiros, beatos,
benzedeiras e irmandades, assumindo uma feição predominantemente leiga e social 22. Vêse, assim, que o catolicismo devocional da América portuguesa teve muitas influências de
domínios e de mentalidades de outras épocas e espaços, formando-se a partir de
sincretismos com várias legados do imaginário europeu e da relação dos indígenas.
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Segundo Camurça (1996, p. 3), o caráter leigo se dá, devido à escassez do clero no interior rural do país,
fazendo com que as populações de colonos organizassem por si mesmas suas crenças e devoções. O caráter
social, por sua vez, se configurava ao imprimir uma sociabilidade entre os colonos que habitavam sítios
distantes uns dos outros.

Por sua vez, o universo religioso brasileiro contemporâneo é marcado por uma
pluralidade cultural e um investimento cada vez maior em serviços de conversão, salvação e
opções de crenças que provocaram alterações significativas nesse cenário. O Catolicismo,
religião oficial, inserida nesse novo contexto, sente os reflexos dessa mudança que se
instaura e leva à perda de fiéis para outras confissões religiosas. Contudo, segundo Camurça
(2006, p. 257), quando o Catolicismo é observado de perto, percebemos o quanto ele se
permite diversificar, apresentando novas configurações da devoção religiosa no Brasil,
partindo do fenômeno social da negociação entre as tradições religiosas e a autonomia dos
sujeitos.
Brandão (2004) considera que nos últimos anos, o Brasil vivencia uma quase
explosiva polissemia religiosa, onde as outras dimensões de criação institucional da cultura,
como a política, a arte ou a ciência, são tão democráticas e abertas à adesão de tudo e
todos, como a religião. Dessa forma, pode-se entender que o cenário religioso abre-se ao
movimento, à possibilidade crescente de transformações e a uma consequente diversidade.
O catolicismo devocional, então, para não perder terreno, abre-se às transformações,
incluindo cada vez mais um número maior de práticas de espiritualidades de outros sistemas
de sentido, de combinações pessoais e coletivas de saberes e valores que levam os fiéis a
uma interação de sentido e a integração de escolhas (BRANDÃO, 2004). Ou seja, os fiéis se
abrem a novas percepções, a novos arranjos e a novas formas de incorporar as práticas e
representações dos novos tempos.
Nesse contexto, verifica-se um processo de ressignificação individual e coletiva.
Muitas devoções ganham visibilidade e formas diferenciadas, produzindo estratégias de
permanência e agregação de fiéis, onde a identidade religiosa adquire contornos distintos do
modelo católico tradicional. Essas novas formas se atualizam e passam a reivindicar
reconhecimento no campo religioso, enquanto as instituições religiosas se atualizam
vagarosamente em decorrência de suas permanências normativas (LOPES, 2008, p. 225).
No que tange às mudanças ocorridas, o presente trabalho, a partir de algumas
indagações, propõe analisar aspectos do catolicismo devocional – sem a preocupação de
esgotar o tema, por si só inesgotável –, recuperando momentos e eventos nos quais e
através dos quais possamos perceber essa presença ativa e marcante das devoções e as
novas práticas devocionais surgidas. Considerando tal perspectiva de transformação que
gera novas identidades e segundo a máxima de que nada se perde, tudo se transforma,
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pretende-se refletir sobre as novas configurações da devoção religiosa brasileira,
perpassando pelas peregrinações e romarias tradicionais às peregrinações do self e o
turismo religioso da atualidade.

Romarias e peregrinações tradicionais ao turismo religioso e peregrinações do self.
“Turismo religioso” é uma expressão contemporânea da experiência religiosa ligada à
atividade do turismo e que é incorporado como mediação do sagrado junto com os
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elementos mercadológicos e de consumo a ele associados (CAMURÇA, 2006, p. 262). Ou
seja, essa categoria está centrada na atividade de consumo, tendo como base uma
variedade de oferta de produtos e eventos turísticos que apontam para uma transformação
fundamental da representação social da peregrinação (STEIL, 1998). Segundo Steil (1998, p.
6), nas peregrinações23 e romarias24 prevalece a fusão do indivíduo com o sagrado
comunitário e, no turismo religioso, prevalece o primado do indivíduo e de sua identidade
produzida pela “lógica do distanciamento” em relação ao evento religioso.
Assim, essa última categoria associa-se à diversão, ao consumo e ao espetáculo25 sem
a mediação da instituição religiosa, mas do próprio mercado que permite a articulação do
sagrado com o entretenimento. Aqui, os peregrinos tradicionais cedem lugar aos turistas
religiosos; ambos diferenciam-se tanto no conjunto de motivações que os incitam a
deslocarem-se para os locais de peregrinação, bem como pelas estruturas de significados
nas quais inserem sua experiência (STEIL, 1998, p. 6). A partir daí, pode-se afirmar que às
romarias e peregrinações tradicionais sucedem-se, respectivamente, o turismo religioso e
peregrinações do self, de acordo com as transformações significativas apresentadas nesses
deslocamentos.
Já no que se refere às peregrinações do self, destacam-se os Caminhos, sendo o
Caminho de Santiago de Compostela um dos mais representativos da modalidade. Ao
percorrê-lo, o “peregrino moderno”, desvinculado das instituições religiosas, vivencia uma
experiência de autoconhecimento, de descoberta de si através da apropriação de símbolos
23

As “Peregrinações” são jornadas longas de um lugar de origem a um centro sagrado como forma de ascese e
mística para um retorno renovado ao cotidiano (STEIL, 2003).
24
As “Romarias” são deslocamentos de cunho mais comunitário com aspectos devocionais de penitências e
promessas, ora com ênfase na autonomia de uma devoção aos santos de cunho popular e tradicional, ora
complementando-se com o institucional e clerical que controla e dá suporte a tais eventos (SANCHIS, 1997).
25
Segundo Souza (2003), a Igreja vem ganhando espaço junto a essa experiência ligada a investimentos
aplicados ao comércio, turismo e entretenimento para atrair fiéis.

religiosos que vão sendo acessados ao longo do processo e que permitem o estabelecimento
de uma relação com o espiritual. Essas peregrinações, em versões contemporâneas, podem
significar o vivenciar de uma experiência de viagem, uma aventura onde se empreende um
esforço físico que envolve determinação, persistência e humildade.
Ao contrário das peregrinações tradicionais, percorrer esses caminhos não implica
necessariamente sacrifício pessoal, cumprimento de penitência, promessa, nem tão pouco
alcance de graça ou milagre, uma vez que as múltiplas possibilidades de cunho religioso e
turístico independem do credo religioso de quem os pratica. Segundo Calvelli (2009, p. 78),
um antigo polo turístico e/ ou religioso é ressignificado através da identificação com o
ideário Nova Era, fazendo com que o caminho surja como um novo produto a ser utilizado
tanto com fins religiosos, como para o turismo e lazer. Em suma, peregrinação e turismo
podem ser entendidos como modalidades que ativam movimentos pelos quais peregrinos e
turistas refletem sobre sua experiência religiosa individual e constroem significados outros
para suas vidas, independente da mediação institucional.

Dos altares tradicionais aos altares virtuais
Nas concepções concernentes ao aspecto devocional constatam-se modernas formas
de comemorar, homenagear ou prestar devoção aos santos, vinculadas às novas tecnologias
virtuais. Porém, aqui, as atenções se voltam para os altares virtuais. No culto católico, altar é
a mesa em torno da qual se celebram a missa e se exprimem o sacrifício e a comunhão em
muitas orações. O “altar-mor” geralmente é mais adornado, disposto em frente à entrada
principal, onde se encontra em lugar de destaque o “santo padroeiro” de uma determinada
comunidade, rodeado por outros santos protetores. Existe ainda o “altar dos oratórios
familiares” onde o santo é o elemento fundamental e objeto de devoção pessoal de um
pequeno núcleo familiar. Os altares podem ser encontrados também nas capelas de
pequenos povoados, onde os fiéis têm uma relação muito próxima com os santos,
conversando com eles, pedindo proteção e agradecendo pelas graças alcançadas.
Por sua vez, o “altar virtual” é um ambiente da web que surgiu no ciberespaço26 em
finais da década de 1990. Insere-se inicialmente em um conjunto de canais midiáticos

26

O ciberespaço é entendido aqui na acepção elaborada por Jungblut (2004, p. 112), sobre a leitura de Pierre
Lévy, como “*...+ um espaço de comunicação possibilitado pela interconexão mundial dos computadores e no
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contemporâneos que permite um trânsito dos sujeitos por ambientes variados de expressão
místico-religiosa

(LOPES,

2009).

A

emergência

desses

altares

virtuais

ganhou

progressivamente relevância na mídia, durante os anos 2000, o que contribui para que a
experiência inicial se desdobre em novas iniciativas religiosas de exposição e interatividade
no ciberespaço (LOPES, 2009, p. 233). Nesse novo espaço, identifica-se um rompimento das
fronteiras da autoridade hierárquica no que diz respeito ao culto aos santos e o uso de suas
imagens. Segundo Lopes (2009), a diminuição do controle da Igreja Católica sobre a
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produção e reprodução das representações religiosas figuradas pelas imagens levou à
emergência dos “altares virtuais” pelo domínio da tecnologia de reprodução gráfica e, assim,
tem aproximado as camadas populares da possibilidade de produzir, reproduzir, transformar
as imagens (santinhos), além de produzir novos ambientes devocionais.
Nesse novo ambiente virtual, os altares tradicionais foram “substituídos” por altares
virtuais representados nas telas dos computadores. No entanto, existe uma eficácia
simbólica em que o virtual não se opõe ao real; rituais comuns existentes na relação entre os
santos e seus devotos prevalecem nos dois ambientes. Nesses altares, os devotos podem
escrever pedidos aos santos, fazer orações, agradecer por graças alcançadas e acender velas,
ainda que virtuais. No novo espaço, sem sair de casa, o devoto estabelece uma relação com
seu (s) santo (s) protetor (es) e procura por outros tantos que lhe podem prestar socorro em
um momento específico de aflição. No entanto, não partilham da prática devocional de
forma “territorializada”, ou seja, os devotos não se congregam para rezar o terço, não se
conhecem, não trocam suas dificuldades e alegrias, como acontece no catolicismo
tradicional de heranças luso-medieval (PEREIRA, 2006, p. 280). Por isso, a comunidade de
devotos que rege o altar virtual, dotado de identidades múltiplas, é entendida como
desterritorializada, global e virtual, uma vez que pertence a lugar nenhum. Nesse sentido,
para Levy (1996, p. 21), quando uma pessoa ou uma coletividade se virtualiza, ela se torna
“não presente”, desterritorializando-se, tornando-se independente de espaço físico,
geográfico e da temporalidade do relógio e do calendário.
Considerações finais
Considerando as múltiplas transformações analisadas nesta reflexão, conclui-se que
as devoções religiosas se processam em uma diversidade de combinações que se
qual as informações comunicadas são de natureza digital”. Esses seriam os pressupostos técnicos essenciais, ou
necessários, para a existência de ciberespaço.

movimentam na porosidade do campo religioso brasileiro na contemporaneidade. Os
“alteres virtuais”, por exemplo, nos apresentam novas formas de participar do espaço social
e religioso (sem a pressão do papel mediador da Igreja) ou um campo de possibilidades e de
pertencimento religioso, “modos plurais e singulares de perceber a si, ao outro e ao mundo
sendo proporcionados pela ressignificação do tempo e do espaço através das novas
ferramentas de comunicação” (OLIVEIRA- CRUZ, 2008, p. 2).
Segundo Mariz (2011, p. 63), apesar do discurso crítico ao catolicismo devocional, por
parte das campanhas internas da própria Igreja Católica, também dos evangélicos, da mídia
e de outros grupos religiosos, as devoções aos santos, às romarias continuam bastante
fortes, e mantêm, em graus diferentes, certa autonomia em relação ao clero e ao discurso
oficial católico. Vê-se que a Igreja Católica perde o relativo controle de certas manifestações
religiosas, tais como grupos turísticos, instituições governamentais, mídia, entre outras. Esse
fenômeno pode ser percebido na romaria ao Caminho de Santiago de Compostela, cujo
reavivamento da peregrinação, como mostra Carneiro (2003), teve apoio de grupos e
instituições que estão fora do controle da Igreja e que possuem metas distintas desta,
apoiando o turismo e a construção de uma identidade europeia.
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Chico Rei, Irmandade do Rosário do Alto da Cruz, Ouro Preto, MG: identidade
e memória.
Norma Maria Vieira dos Reis*

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo partilhar parte da pesquisa de campo
realizada na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do bairro Alto da Cruz, da cidade de
Ouro Preto, Minas Gerais onde a figura de Chico Rei, através da reconstrução do passado e
com apoio da memória do grupo pertencente a esta irmandade aparece como elemento
formador de identidade dos irmãos desta confraria desde a sua origem até os dias atuais.
Esta irmandade é uma entidade de caráter religioso que busca cumprir com grande
veneração a devoção à sua padroeira entrelaçada com a devoção a Santa Efigênia. Para este
estudo, lançamos mão de entrevistas com membros da Mesa Administrativa e filiados da
irmandade para o levantamento de dados. As entrevistas foram realizadas com um grupo de
pessoas que na maneira de ser, trabalhar, sentir, e expressar sua fé apontaram seus
antepassados que sob o comando de Chico Rei construíram a Igreja de Santa Efigênia e a
história da irmandade do bairro Alto da Cruz. Como metodologia foi utilizada a História Oral
para a compreensão e registro da importância de Chico Rei para os filiados da irmandade.
Assim, a observação participante, os depoimentos anotados em diário de campo, a utilização
dos recursos de comunicação como o correio, troca de e-mails e postagens na rede social
comum de acesso, permitiram a troca de informações pontuais, imagens, cópias de
documentos e narrativas que ajudaram no registro da história documental e oral desta
irmandade.
Palavras-chave: Devoção. Ouro Preto. História Oral.
1. Contextualização histórica
A história da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Alto da Cruz, de Ouro Preto,
MG, passa pela Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, pois de acordo com
as pesquisas de Ivo Porto de Menezes (1975) realizadas no Arquivo Histórico Mineiro, entre
as irmandades estabelecidas nesta Matriz a do Rosário foi a que rapidamente saiu para
construir capela própria, com nova provisão de ereção em 1733.
Ademais, vale destacar que, inicialmente, a irmandade, constituída por pretos e
brancos, sofre uma divisão interna que leva os negros a erigirem a Igreja do Rosário do Alto
da Cruz, mais conhecida por Igreja de Santa Efigênia. A irmandade é marcada pelo conflito,
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conhecido como “guerra de alfaias” 27 entre o Rosário dos brancos e o Rosário dos pretos, e,
estaria relacionado as suas alfaias, ao luxo, a ostentação de ouro e prata, a precedência nas
procissões e o esplendor nas festas.
Com relação à igreja da irmandade, destaca-se a barroca Igreja de Santa Efigênia, no
Alto da Cruz. Edificada e ornamentada com recursos financeiros dos devotos leigos, sem
intervenção do clero regular e diocesano, contribui para a especificidade artística e
iconográfica, resultando em um sincretismo religioso e intercâmbios culturais (Campos,
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2000, p.83). Possui altares entalhados e com douramento e, na pintura do teto destaca-se o
papa negro, com cruz papal e lenço vermelho amarrado na cabeça. Os irmãos do Rosário
acreditam que essa pintura é o registro de homenagem a Chico Rei que muito fez pelos
irmãos africanos na antiga Vila Rica. Segundo a tradição oral, a Igreja de Santa Efigênia, foi
edificada graças ao ouro da Mina da Encardideira, adquirida por Chico Rei.
Hoje, a irmandade atua como estrutura social coesa que garante aos filiados a
imprescindível e adequada articulação entre o mundo real e o do além, pois é proprietária
da igreja e do seu cemitério contíguo onde os irmãos são sepultados.

2- Chico Rei, lenda, história ou mito?
Durante a pesquisa de campo na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Santa
Efigênia do Alto da Cruz, no ano de 2013, estive a frente do passado de um grupo de pessoas
que na maneira de ser, de sentir e expressar sua fé se mostram conscientes que Chico Rei é
o fundador da Irmandade do Rosário do Alto da Cruz e, que junto com seus irmãos, deu
início à construção da Igreja de Santa Efigênia.
Através das entrevistas, na reconstrução do passado, pautadas na memória de um
grupo de irmãos pertencentes a essa irmandade, observa-se o valor de Chico Rei como
elemento formador de identidade.
Para falar de Chico Rei e de sua relação com a Irmandade do Rosário é preciso
analisar como é visto Chico Rei pela irmandade e pelos demais envolvidos na construção
desse personagem. Esta análise tem por base a memória popular e o estudo comparativo
entre as narrativas de Chico Rei, na versão de vários atores, com trajetórias de vida
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Paramentos da igreja- Mini Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss. Ed 4, 2010, p. 32. Objetiva, Rio de
Janeiro.

diferentes. Ainda para esse fim, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia e
a Igreja de Santa Efigênia surge aqui, como “Lugares de memória”, que na acepção de Nora
(1992), são os materiais simbólicos e são estes lugares no qual os objetos que ali se
encontram estão envoltos na imaginação e nas lembranças ou estão investidos de uma aura
simbólica. Na entrevista do senhor A (69 anos), irmão do Rosário, pode-se observar a
questão que Nora denomina de apropriação de “Lugares de memória” pela sociedade para a
construção de sua identidade e acesso a um lugar compartilhado.
Norma: O senhor acha que foi importante os negros, como o senhor disse,
“lá em 1733”, terem construído esta igreja?
Senhor (A): Pra eles foi ótimo e também até hoje né, está sendo útil, para o
povo ouro-pretano, né. É a cultura africana, né! Então é muito importante
pro Brasil. Até as lembranças deles, da religião deles, [ ], o símbolo da
religião deles que é o Candomblé, né. [ ]. Então, eles puseram aqui como
lembranças28.
Norma: E onde eles deixaram essas lembranças aqui?
Senhor (A): Tem, naquele altar ali, né. E tem o papa negro.
Lá em cima, no altar mor. Por cima do altar mor, o papa é negro.Norma: O
senhor sabe quem teve a iniciativa de construir esta igreja?
Senhor (A): É o Chico Rei, né. [ ]. Foi o Chico Rei, o Chico Rei (resposta firme
e rápida).
Norma: Então isso não é lenda?
Senhor (A): Não, não é lenda tem uma placa ali que explica tudo, né 29.

Como descrito por senhor (A), Chico Rei é o elemento central para a história da
irmandade e, sobretudo não deixará de ser, o escravo bom que construiu a igreja de Santa
Efigênia para a Irmandade do Rosário e, para abrigar os negros escravos e forros.
A primeira narrativa escrita de Chico Rei retrata que:
A lenda de Chico-Rei nos conta que a origem das festas do Congado está
ligada à Igreja Nossa Senhora do Rosário, situada na antiga Vila Rica (Ouro
Preto). Segundo a lenda, o escravo batizado com o nome de Chico-Rei, viera
da África com outros membros de sua família. Na sofrida viagem, rumo às
Novas Terras, Francisco perdera a mulher e seus filhos, com exceção de um.
Chico-Rei se instalou em Vila Rica e com o passar do tempo, com as
economias obtidas no trabalho aos domingos e dias santos, conseguiu a
alforria do filho. Posteriormente, obteve a própria alforria e a dos demais
súditos de sua nação que lhe apelidaram de Chico-Rei. Unidos a ele, pelos
laços de submissão e solidariedade, adquiriram a riquíssima mina da
28

As lembranças (os símbolos africanos) que se referem o senhor (A) são: as conchas, os búzios e os camarões
entalhados nos altares e o papa negro seria a representação de Chico Rei.
29

Senhor (A) aponta o dedo em direção ao adro da igreja onde fica uma placa explicativa sobre a construção da
igreja por Chico Rei e seus pares.
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Encardideira. Casado com a nova rainha, a autoridade e o prestígio do "rei
preto" sobre os de sua raça foi crescendo. Organizaram a Irmandade do
Rosário e Santa Efigênia, levantando pedra a pedra, com recursos próprios,
a Igreja do Alto da Cruz. Por ocasião da festa dos Reis Magos, em janeiro, e
na de Nossa Senhora do Rosário, em outubro, havia grandes solenidades
típicas, que foram generalizadas com o nome de "Reisados". Nestas festas,
Chico-Rei, de coroa e cetro, e sua corte apareciam lá pelas 10 horas, pouco
antes da missa cantada, apresentando-se com a rainha, os príncipes, os
dignatários de sua realeza, cobertos de ricos mantos e trajes de gala
bordados a ouro, precedidos de batedores e seguidos de músicos e
dançarinos, batendo caxambus, pandeiros, marimbás e canzás, entoando
ladainhas. (VAINFAS, 2000, p. 68).
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A narrativa acima, pelo simbolismo que encerra, é muita riqueza e revela nas lacunas
e entrelinhas, as tensões causadas pela escravidão negra, na Província das Minas Gerais e a
figura de Chico Rei se destaca com autoridade e prestígio de um “rei negro”.
Para a comunidade negra de Pontinha Chico Rei é narrado como Mito de origem e
entidade, pois se consideram os herdeiros de Chico Rei, esta comunidade situada no
município de Paraopeba, Minas Gerais, é formada por uma parentela composta por cerca de
240 núcleos familiares totalizando, aproximadamente, 2000 pessoas (Álvares, 2007, p. 6).
Além de herdeiros de Chico Rei30, atualmente a comunidade se auto identifica enquanto
quilombolas, mobilizando-se etnicamente a este respeito e buscando a regularização mais
ampla de seu território31.
Chico Rei teria sido o Rei africano Galanga, do Congo, escravizado pelos
portugueses e vendido, em 1740, junto com o único filho sobrevivente à
trágica travessia do Atlântico (as mulheres - esposa e filha de Chico Rei
inclusive - teriam sido jogadas ao mar, durante uma tempestade), como
escravo a um proprietário de uma mina de ouro em Vila Rica, atual Ouro
Preto, em Minas Gerais. Trabalhando incessantemente, Chico Rei conseguiu
comprar a própria liberdade, a do filho Muzinga e de todos os seus súditos,
reconstruindo o seu reino em plena Vila Rica, após comprar a mina da
Encardideira, considerada esgotada por seu proprietário. Após a morte de
Chico Rei, em 1781, Muzinga, seu único filho sobrevivente, teria juntado
casais amigos, antigos súditos do pai, para migrar com vários potes de ouro
em busca de uma terra na qual pudessem viver em paz e produzir seus
próprios alimentos. Migrando em direção ao norte, pela margem do rio
Paraopeba, chegaram ao município de Pompéu, onde conheceram um
30
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A Comunidade de Pontinha em 02 de março de 2005 recebeu a “Certidão de Autoreconhecimento”, emitida
pela Fundação Cultural Palmares, e o processo de regularização se encontra aberto na superintendência
regional do INCRA.

padre chamado Moreira que lhes vendeu uma “pontinha” de suas terras,
daí o nome da Comunidade. Daí, também, o sobrenome da maior parte dos
moradores da Comunidade: Moreira. Estes casais teriam se fixado neste
local, onde hoje vivem seus herdeiros. Portanto, os moradores de Pontinha
seriam, na verdade, herdeiros de Chico Rei.32

Vê-se que a vida de Chico Rei é cheia de nuances e, se desdobra como o edificador de
igreja e irmandade, o criador do congado, e após essa narrativa, o catalisador necessário
para o reconhecimento de comunidade remanescente de quilombos. Assim, Chico Rei,
ancorado na memória individual e através da oralidade cria e recria sua história, que é
salutar destacar que é tão rica em detalhes que parece não colocar em dúvida a existência
desse nobre africano.
Contudo, a historiadora Margareth Monteiro, promotora cultural do Museu da
Inconfidência, diz ser fundamental que permanentes estudos sejam feitos para traçar, com
detalhes, a trajetória de Galanga, do Congo ao Brasil. Vê-se então, que é necessário realizar
o caminho de volta do navio negreiro pelo Oceano Atlântico na tentativa de encontrar
documentos, narrativas sobre Galanga em África e outros indícios que possam auxiliar na
reconstrução do seu passado. Segundo Margareth tudo começou assim:
No início do século XVIII, no auge do Ciclo do Ouro em Minas, quando os
colonizadores portugueses partiram para a África a fim de capturar os
negros e fazê-los escravos nas minas, garimpos e aluviões. Havia escassez
de mão de obra na mineração e o comércio se intensificava com o Rio de
Janeiro, São Paulo e Bahia. Os chamados navios negreiros transportavam
famílias inteiras e tribos que viajavam no convés. Em 1739, o rei Galanga,
sua mulher, a rainha Djalô, e os filhos, Muzinga e Itulo, partiram da terra
natal no navio Madalena e, durante uma tempestade,“para aplacar a ira
dos deuses do mar que ameaçavam afundar a embarcação”, os negros mais
fracos foram lançados ao mar. Nesse grupo, estavam Djalô e a filha, Itulo.
Foi assim, em clima de desespero, que Galanga e Muzinga chegaram ao Rio.
No batismo católico, Galanga ganhou o nome de Francisco e foi com ele
que chegou a Ouro Preto, ao lado do filho, depois de vendidos num lote de
escravos ao major Augusto, proprietário da Mina da Encardideira, no Bairro
Antônio Dias. O escravo não esmoreceu, conseguiu juntar seu ouro, migalha
a migalha, comprando a sua liberdade e a de Muzinga. Reza a tradição oral
que o metal foi juntado de forma bem criativa: Chico Rei e outros escravos
escondiam o ouro em pó entre os cabelos e depois os lavavam na pia
batismal da igreja, sendo acobertados pelos padres. Depois de liberto,
Chico Rei, como já era aclamado devido aos gestos de solidariedade,
comprou a Encardideira e ainda alforriou os amigos que vieram com ele no
32
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Madalena. A vida religiosa, representada pela devoção, a Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos e Santa Efigênia, esteve presente na vida do ex-monarca
africano em Ouro Preto. Junto com outros negros, ele construiu, em 1785, a
igreja dedicada às santas no Bairro Alto da Cruz. Nessa mesma época, foi
criada a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e de Santa
Efigênia, a maior de Minas nos tempos coloniais. Coroado rei no templo
católico, Galanga se considerou vingado pela morte de Djalô e da filha Itulo.
Até então, os negros não podiam ser enterrados nos cemitérios católicos,
que ficavam dentro ou no entorno das igrejas. Esse era um direito exclusivo
dos brancos. Então, o novo templo ganhou espaço para o sepultamento dos
ex-cativos. Dessa forma, eles poderiam ter o corpo repousando
eternamente como um ser humano, ser um cidadão. A edificação da igreja
permitiu ainda que os negros realizassem as suas festas, com as danças e
cantos em louvor às santas protetoras. No fim do século XVIII, aos 72 anos,
Galanga morreu em Vila Rica de hepatite, mas seu filho herdou o posto de
rei do congado. Ao finalizar sua narrativa, Margareth complementa
dizendo: “A tradição é tão viva, que é impossível que tudo isso não tenha
sido verdade”.

Margareth, apesar das considerações feitas no início da entrevista, ao finalizar sua
narrativa, complementa dizendo: “A tradição é tão viva, que é impossível que tudo isso não
tenha sido verdade”. Já, Dom Barroso (80 anos), ouro-pretano e bispo emérito de Oliveira,
MG, registra em entrevista sua opinião sobre Chico Rei da seguinte maneira:
[ ]. A igreja foi construída pela Irmandade do Rosário e por sinal é histórica,
porque faz parte da história de Chico Rei [ ]. Chico Rei é lenda, mas lenda
histórica! Todas as histórias contam isso. Os que acham que não é lenda
como comprovam? Os que acham que não é lenda, como comprovar que é
verdade? Que eu saiba não tem documento que prove a existência de Chico
Rei. [ ]. É uma coisa que tem que passar contando como lenda histórica,
porque aqui em Ouro Preto tem muita lenda histórica, né, mas já entrou
para a História, né, então é uma lenda, mas é uma lenda histórica, diferente
de qualquer lenda ai.

É inegável a importância de Chico Rei e seu reinado, não só no Alto da Cruz, em Ouro
Preto, como em toda Minas Gerais. Esse fato se torna evidente na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, ao ser lembrado para ser comenda com as seguintes palavras:
Dos heróis, podemos citar Chico Rei (patrono do congado, como se vale
herói símbolo do reconhecimento que propomos), que, apesar de
deportado do Congo como escravo, conquistou sua liberdade e a de mais
de 400 negros escravos nas minas de ouro de Vila Rica. [ ]. Quem é rei
nunca perde a majestade. [ ], curvamo-nos diante do legado de
contribuições de Chico Rei e vários afrodescendentes na formação histórica
de Minas Gerais. Assim, conclamamos os nobres pares a aprovarem esta
proposição. Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos

Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno33.

Agora, Chico Rei é comenda e, a cerimônia de entrega da Comenda da Liberdade
Chico Rei, se realizará anualmente no dia 20 de novembro, como parte das comemorações
do Dia da Consciência Negra, de cujo calendário oficial passa a fazer parte.

3- Considerações finais
Após a análise dessas narrativas, as três opções questionadas por esta pesquisa ao
personagem Chico Rei, parece-nos corretas, embora dependa do olhar do sujeito histórico.
Chico Rei é lenda pela falta de documentação. É história, porque a tradição oral enaltece seu
nome e, há registro de feitos importantes atribuídos a ele e seus pares, como a construção
da Igreja de Santa Efigênia, no Alto da Cruz. Chico Rei é mito, porque ele é passível de
construção, reconstrução e atualização. Por fim, Chico Rei retrata a esperança dos negros
pela liberdade e de toda uma luta durante o ciclo do ouro, que tem como exemplo, o líder
criado a partir de uma história de perda da identidade cultural; mas que recriou no Alto da
Cruz o seu reinado como forma de resistência a forma de escravidão vivida por ele e seus
irmãos.
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Discos voadores na Bíblia e etc.: entre ressignificações, redes e fe(i)tiches
Vítor de Lima Campanha*

Resumo: O presente estudo parte de uma placa de oferta de serviços, entre eles a
“consultoria” sobre supostos discos voadores na Bíblia, e estende-se por suas conexões
interculturais. Aparentemente exótico, o serviço passa a fazer sentido dentro de
determinados contextos. Em primeiro lugar, expõe-se o contexto urbano, analisado por
Magnani (1996), que concentra ofertas de um mercado que reúne desde instituições
filosófico-espiritualistas e centros especializados em práticas esotéricas a espaços
individualizados geridos por autodidatas que buscam disseminar seus saberes. Em um
segundo momento, busca-se o exame da relação intercultural em uma rede que envolve
livros, filmes e proposições de tênues fronteiras entre ficcional e não ficcional,
ressignificando episódios religiosos como intervenções de naves extraplanetárias e seres
extraterrestres. A partir de perspectivas propostas por Latour (2002, 2012) em sua Teoria
Ator-Rede e discussões sobre os modernos e a modernidade, pretende-se estabelecer os
vínculos e associações que mediam estes elementos ressignificadores, bem como analisar
tais processos à luz de conceitos do autor, como os de fe(i)tiche e antifetichismo.
Palavras-chave: Redes, Bíblia, Nova Era, Ufologia

Introdução
Estudar a “nebulosa” Nova Era e os Novos Movimentos Religiosos é desafiante para
os pesquisadores. Por suas características, tanto de fronteiras fluidas quanto de
interconexões e ressignificações, rastrear e classificar tais movimentos torna-se uma tarefa
meticulosa. Nesse trabalho, focamo-nos justamente nas conexões, a partir da Teoria AtorRede de Bruno Latour (2002, 2012).
Assim, é significativo que partamos de uma placa de oferta de serviços afixada em
um bairro de São Paulo. Em meio a diversos serviços, oferece-se uma “consultoria em discos
voadores na Bíblia”, algo aparentemente exótico, até insólito. Um dos papeis da pesquisa,
não apenas em Ciência da Religião, é observar o que há por trás do exotismo – e mesmo
“desexotizá-lo” – expondo seu contexto social, cultural etc. Porém, em Latour, a própria
noção de clássica de contexto é questionada; o social não é visto como algo substancial, mas
sim como conexões. Tendo a Nova Era e os Novos Movimentos Religiosos essa característica
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de apropriação e instrumentalização de elementos de múltiplas religiosidades, acreditamos
que rastrear essas ligações seja uma saída teórica a se considerar.
Posto isso, é importante ainda compreender que não só os elementos religiosos se
conectam. Há um caldo cultural em constante troca com essa religiosidade caleidoscópica,
uma relação intercultural que envolve livros, filmes e proposições de tênues fronteiras entre
ficcional e não ficcional. Partir de uma placa e buscar suas conexões com esses fatores,
religiosos ou não, trata-se de um exercício de utilização da Teoria Ator-Rede em pesquisas
113

da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões).

Uma oferta inserida na urbanidade
Várias fotografias do letreiro abaixo (FIGURA 1) circulam pela internet. Em um
primeiro contato, pode-se afirmar que o terceiro item é o que mais chama atenção, pelo
exotismo do “serviço” oferecido, que reúne dois elementos aparentemente díspares: discos
voadores e estudos bíblicos. Por fim, a oferta de outros serviços “comuns” no mesmo local
confere certo ar cômico à placa, tamanha a diversificação de ofertas.

FIGURA 1 – Placa no bairro Vila Mariana, São Paulo – 04/11/2014

A história do anúncio foi contada na coluna de Rodrigo Martins (2010) na revista
Carta Capital34. Com o título “Jesus Cristo era um ET”, o texto apresenta uma breve
entrevista com Lourival Gomes Navarro, à época com 52 anos: um guitarrista que aluga um
estúdio, em sua própria casa, no bairro Vila Mariana, em São Paulo, para ensaios de bandas,
além de fazer reparos em bolsas. A consultoria em discos voadores na Bíblia é gratuita, fruto
de 12 anos de estudos sobre extraterrestres e participações em eventos de ufologia. Lourival
34

Embora a divulgação da entrevista ainda esteja nas redes sociais da revista Carta Capital, a mesma já não
está disponível na íntegra no site da revista. O conteúdo da matéria citado neste trabalho foi recuperado de
blogs que replicaram a reportagem, vide referências.

afirma ter se interessado pelo tema após ter testemunhado discos voadores sobrevoando o
bairro (MARTINS, 2010, on-line).
Ainda na entrevista, Lourival cita as passagens bíblicas que acredita ter relação com
OVNIs:
O que era a carruagem de fogo que arrebatou o profeta Elias? E quanto ao
Salmo 68, versículo 17, que diz que os carros de Deus são miríades,
milhares de miríades? Há numerosas passagens que comprovam a
existência dos discos voadores. Mas os religiosos interpretam isso como
querem (MARTINS, 2010, on-line).

A placa ficaria ainda mais conhecida após figurar no livro de fotografias “O Brasil das
placas: viagem por um país ao pé da letra” (CARMAGO, 2007), levando Lourival a ser
entrevistado por Jô Soares em seu programa de entrevistas, da Rede Globo, em 2010 35. A
empatia e curiosidade geradas pelo levam internautas a tirarem fotos junto à atração;
muitas das imagens aqui apresentadas foram postadas em blogs pessoais (FIGURA 1) e são
inúmeras as referências encontradas ao mesmo em buscas na internet.
O que a princípio gera curiosidade e estranhamento a ponto de fazer sucesso nas
internet e fora dela, levando o “consultor de discos voadores na Bíblia” a conceder
entrevistas e a placa a figurar em um livro, não é algo incomum se considerar-se suas
conexões. Primeiramente, é necessário levar em conta o contexto urbano no qual a placa
está inserida. Segundo mapeamentos realizados por Magnani (1996), o bairro Vila Mariana
destaca-se pela presença de espaços destinados ao neo-esoterismo36, sendo o bairro com
maior número desses espaços na cidade de São Paulo na época da pesquisa. Foram
encontradas 103 estabelecimentos, classificados nos seguintes grupos: (1) instituições
filosófico-espiritualistas, (2) centros integrados, (3) centros especializados, (4) espaços
individualizados e (5) pontos de venda. De acordo com a classificação do antropólogo
(MAGNANI, 1996, p. 11-12), podemos colocar a consultoria sobre discos voadores na Bíblia
como oferta de um espaço individualizado, sem organização gerencial (o conhecimento
oferecido não é um meio de vida), oferecido por um autodidata. Assim, tais conexões e
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associações nos permitem observar novos e mais amplos sentidos para a placa, instalada em
uma região afeita a esse tipo de atividade.

Redes interculturais e fe(i)tiches
Bruno Latour (2002) utiliza a noção de crença e seu papel preponderante em divinizar
objetos, bem como gerar a ilusória oposição entre modernos e “selvagens”. O moderno é
aquele que acredita não acreditar em nada; assim como os colonizados portugueses
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“cobertos de amuletos da Virgem” (LATOUR, 2002, p. 15) zombavam dos ídolos fabricados
dos colonizados – o fetiche – o pensamento científico considera-se mais “civilizado” que o
religioso, tendendo a considerar este último involuído, perpetuador de fetiches. O autor
elabora, então, o conceito de fe(i)tiche, unindo fetiche e fato. Palavras, segundo ele, que
possuem uma mesma etimologia ambígua:
A palavra “fato” parece remeter à realidade exterior, a palavra “fetiche” às
crenças absurdas do sujeito. Todas as duas dissimulam, na profundeza de
suas raízes latinas, o trabalho intenso de construção que permite a verdade
dos fatos como a dos espíritos [...]. Ao juntar as duas fontes etimológicas,
chamaremos fe(i)tiche a firme certeza que permite a prática passar à ação,
sem jamais acreditar na diferença entre construção e compilação,
imanência e transcendência (LATOUR, 2002, p. 45-46).

Esse “moderno”, antifetichista, ou seja, que se autoproclama livre de fetiches, não
apenas não o é, como também não é livre de culto. Crê não crer em nada, mas seu culto é
justamente negar “às coisas que fabricam a autonomia que conferem às mesmas, ou nega*r+
àqueles que as fabricam, a autonomia que estas conferem aos mesmos” (LATOUR, 2002, p.
101). A discussão sobre o antifetichismo e seu caráter positivo, aqui, leva-nos à questão
sobre a ressignificação desse texto bíblico, com os supostos discos voadores. A tentativa do
ufólogo de reinterpretar o texto religioso faz lembrar o escárnio dos colonizadores
portugueses – a história original, em si, do arrebatamento de Elias, é o fetiche
pretensamente desvendado pelo antifetichista moderno. Enquanto os “primitivos”
acreditariam no caráter religioso tal qual se descreve, o desbravador-ufólogo explicita o que
é, em sua visão, real. Mas não estaria ele também coberto dos “amuletos da virgem”? Indo
além, não encarnaria ele a essência do cientificismo moderno? Ainda de acordo com Latour,
obteríamos uma resposta positiva para tal questionamento:
Os fotógrafos de discos voadores, os arqueólogos de cidades espaciais
perdidas, os zoólogos que buscam vestígios do yeti, aqueles que

mantiveram contato com pequenos homens verdes, os criacionistas na luta
contra Darwin [...] procuram efetivamente fixar entidades que teriam
aparentemente as mesmas propriedades de existência, o mesmo caderno
de encargos, que as entidades que segundo os epistemólogos, saem dos
laboratórios. Coisa curiosa, eles são chamados de “irracionalistas”, quando
seu maior defeito provém antes da confiança apaixonada que manifestam
em um método científico que data do século XIX, na exploração do único
modo de existência que eles conseguem imaginar: o da coisa já lá,
presente, esperando ser fixada, conhecida, inflexível. Ninguém é mais
positivista que os criacionistas ou os ufólogos, visto que só conseguem
imaginar outras maneiras de ser e de falar descrevendo matters of fact
(LATOUR, 2002, p. 82).

No desenvolvimento da Teoria Ator-Rede – ANT, na sigla em inglês – o autor, busca
estabelecer posições diferentes das estabelecidas sobre a sociedade e a sociologia. Para ele,
não é possível que o social seja construído como algo material, como um domínio. Haveria
incertezas sobre relações suficientemente específicas para serem consideradas “sociais” e
agrupadas de forma a funcionarem como “sociedade”. O social estaria, assim, diluído por
toda parte (LATOUR, 2012, p. 17-18). Nessa abordagem, não existiria o que se convencionou
chamar de “contexto” ou “dimensão” social; os agregados sociais não são elementos
capazes de explicar aspectos residuais nas mais variadas áreas de conhecimento, como se
acreditara. Ao contrário, esses agregados devem ser explicados pelas associações fornecidas
pelas outras áreas. A sociologia operaria como uma “busca por associações”; o termo
“social” designaria tipos de conexões entre coisas não necessariamente sociais (LATOUR,
2012, p. 23).
A partir dessa perspectiva, é importante traçarmos as conexões e associações
relativas aos saberes indicados e oferecidos pela supracitada placa. Desde 1947, com o
primeiro relato de avistamento de objetos voadores não-identificados, os OVNIs (UFOs, na
sigla em inglês), feito pelo piloto estadunidense Kenneth Arnold, criou-se o imaginário dos
visitantes espaciais e suas influências na Terra (LEWIS, 2000, p. 31). Os anos 50 ficariam
marcados por um boom midiático-literário sobre o assunto, com as primeiras obras de ficção
– e também as que se afirmavam reais – com os temas de conspiração e acobertamento da
suposta verdade sobre os alienígenas por parte dos governos. Jornais e revistas dos EUA se
dividiam entre ceticismo e escárnio (THOMPSON, 1993, p. 25).
Evidentemente, o celeuma inicial de “busca pela verdade” não foi resolvido,
permanencendo o imaginário sobre OVNIs e extraterrestres. No final dos anos sessenta,
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Erich von Däniken (2000) lança o best seller “Eram os Deuses Astronautas”, com a hipótese
de que os alienígenas teriam convivido com os seres humanos na antiguidade, sendo
interpretados como deuses. Já em obra mais recente, “A história está errada”, Däniken
(2010) reinterpreta as Escrituras, partindo de mitos que contam o ensinamento da escrita
por seres fantásticos e chegando ao “livro de Enoch”, um apócrifo do antigo testamento,
que contaria, entre outras coisas, como alienígenas teriam copulado com mulheres
terrestres – a história fala de anjos encantados pelas mortais, o que é reinterpretado (VON
117

DÄNIKEN, 2010, p. 56-48). Outro representante desse pensamento na literatura é J. J.
Benitez (2008), escritor cuja série “Cavalo de Troia” narra um projeto militar dos Estados
Unidos que leva militares ao ano 33 em uma máquina do tempo, onde estes acompanham
os últimos dias de Cristo. O autor afirma a veracidade do caso, cujas informações teriam sido
fornecidas pelo oficial participante da missão em caráter secreto. Elas mostrariam, de forma
direta, a presença de OVNIs e seres espaciais em eventos narrados na bíblia.
A mesma reinterpretação é feita por pesquisadores informais e autodidatas, como o
caso do consultor de discos voadores responsável pela placa da Vila Mariana. Vejamos, pois,
um dos trechos citados por ele como evidência dos OVNIs no texto bíblico: “E, enquanto
estavam andando e conversando, apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo, que os
separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho.” (BÍBLIA, 1990, p. 381). A
passagem é interpretada por ufólogos como uma “abdução”, ou seja, o profeta teria sido
levado por uma nave espacial. No site da Revista Ufo, publicação periódica sobre
extraterrestres e discos voadores, o ufólogo Marco Antonio Petit afirma que a passagem
revela uma realidade tecnológica, possível apenas de ser compreendida pela civilização
contemporânea. Outra narrativa citada seria a do livro de Ezequiel, que teria visto nos céus
um “turbilhão de fogo”, tendo se comunicado com seres de aspecto estranho (BÍBLIA, 1990,
p. 1034-1035), chamado pelo ufólogo de um “contato de 3º grau” (PETIT, *2011?+, online).
O cinema e a TV também associam-se e conectam-se através desse tipo de narrativa.
Filmes como Presságio (2009), Homens de Preto (1997), e séries como Arquivo X (19932002) apresentam as ideias de interpretações ocultas – propositalmente ou não – que são
desvendadas por intrépidos pesquisadores que “ousam” discordar das “verdades
estabelecidas”. Presságio, especificamente, trata da passagem de Ezequiel, reinterpretada
como uma profecia apocalíptica na qual naves seriam responsáveis por resgatar da
destruição da Terra crianças eleitas – a salvação por OVNIs é crença recorrente em muitos

grupos caracterizados como Nova Era ou Novos Movimentos Religiosos (GRÜNSCHLOSS,
2002).

Conclusão
Embora a placa chame atenção por seu conteúdo aparentemente curioso – e sua
viralização na internet e na grande mídia são prova disso – é preciso compreender como ela
associa-se a outros tipos de conteúdos socioculturais. Por um lado, conecta-se ao espaço
urbano, que concede ao símbolo um sentido mais amplo a partir do momento em que
descreve-se a região onde esse se encontra: o bairro Vila Mariana, reduto de oferta de
serviços neo-esotéricos em São Paulo.
Há, ainda, o discurso sobre discos voadores e alienígenas, forjado desde os anos 50,
que multiplicou-se associativamente nas décadas seguintes com o cinema, a literatura e os
Novos Movimentos Religiosos, transitando entre ficção e suposta realidade. Aos nos alertar
sobre a necessidade de utilizar uma sociologia baseada em associações, sobretudo em
situações inovadoras onde fronteiras são pouco definidas, Latour contribui para as pesquisas
sobre Novos Movimentos Religiosos e a Nova Era. Assim como uma “simples” placa, a ter
suas conexões esmiuçadas, apresenta-se ligada a uma diversidade religiosa, cultural e
midiática, os novos tipos de religiosidade devem ser entendidos em suas relações, visto suas
tênues fronteiras e intenso compartilhamento e troca de conteúdos e práticas.
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A investigação histórica de qualquer fenômeno religioso almeja sempre o mesmo: apreender
seu sentido. Uma obra de arte carrega consigo mais que uma explicação causal; nela
convergem valores religiosos, éticos, sociais e políticos, que revelam anseios do próprio
artista, do contemplador e da sociedade como um todo. Por trás de seus valores estéticos, é
possível desvelar a espiritualidade do artista, o contexto histórico no qual a obra foi
produzida e o seu significado e significância para a humanidade. Para tanto, a hermenêutica,
enquanto compreensão dos fenômenos históricos, será a anfitriã do debate. A arte, como
veículo do sagrado, será o canal de expressão da historicidade ora analisado. A
transversalidade do conhecimento, o fio condutor deste GT. Seu objetivo é promover
diálogo, notadamente entre a teologia, as ciências da religião, a história e a filosofia da arte,
além de investigar o fenômeno religioso caracterizado por sua universalidade, sem
desconsiderar o singular de cada religião.
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Resumo: Apesar de sua origem europeia, relacionada a um movimento sociocultural
específico, o neogótico foi uma prática arquitetônica comum nas construções eclesiásticas
nos primeiros anos da República no Brasil. Ideias de um conservadorismo católico e uma
valorização do passado cristão medieval circularam entre intelectuais e religiosos no país,
legitimando o uso dessas formas arquitetônicas. Essa era uma época em que, apesar da
separação já estabelecida entre Estado e Igreja no país, ambas instâncias procuravam abrir
espaços para diálogos e aproximações, sobretudo para garantir a legitimidade católica junto
à sociedade. Tratava-se do que muitos autores consideram uma neocristandade. O objetivo
dessa pesquisa foi, portanto, problematizar historicamente as ideias, práticas arquitetônicas
e atribuições sociais de significados para o vocabulário neogótico, associando esta postura
estética à situação institucional da Igreja Católica no Brasil (neocristandade) tendo como
recorte o caso da Catedral de Petrolina/PE, construída na década de 1920. Como
metodologia recorreu-se a periódicos de arquitetura, revistas ilustradas e revistas católicas,
que versavam discursos da época sobre a arquitetura (neo) gótica e suas possibilidades de
uso e apropriação. Também fontes eclesiásticas da Catedral de Petrolina foram analisadas
para se perceber o desenrolar de sua construção e as relações tecidas entre os diferentes
agentes envolvidos. Concluiu-se que visando seu fortalecimento, a Igreja no Brasil
reconduziu seus valores a modelos antigos, incluindo nisso seus programas estéticos, de
grande influência europeia, com o objetivo de reafirmar seu poder espiritual e manter a
ordem social. Assim, o neogótico poderia ser considerado uma arquitetura da
neocristandade no Brasil, apoiado nos significados gerados pelas ideias deste movimento na
Europa e nas suas circulações num Brasil da neocristandade.
Palavras-chave: arquitetura; neogótico; neocristandade

Introdução
A cultura arquitetônica ao longo do século XIX, ainda com ressonâncias nas primeiras
décadas do século XX no Ocidente foi marcada por tensões e novas práticas no fazer
arquitetônico, a desvencilhar-se da clássica ideia de associar arquitetura a estilos
correspondentes a uma determinada época ou sociedade37.
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Trazendo o tema para uma historiografia específica da arquitetura, alguns autores trataram dessa produção
arquitetônica do “século XIX” no Ocidente. Podemos citar Pevsner (2002) e Benevolo (2011), que ancorados
numa perspectiva modernista e hegeliana evolucionista da história da arte e da arquitetura, percebiam o

Seria a cultura dos diferentes revivals38 ,tomados na produção e nas representações
arquitetônicas (utilizando-se de formas góticas, bizantinas, da renascença ou mesmo do
grego clássico). Vocabulários do passado então retraduzidos não apenas em seus valores
estético-formalistas, mas também associados a posturas morais, religiosas e sociais diante
das transformações em curso nas sociedades industriais europeias.
Na América, (e mais especificamente para o caso do Brasil), essas produções também
encontraram eco nas cidades e mesmo nas áreas rurais no século XIX e primeiras décadas do
século XX, refratando-se em diversos significados e apropriações, nem sempre
correspondentes ao que se percebia e partilhava em solo europeu. A historiografia da
arquitetura nacional, contendo uma gama de estudos largamente situados num partido
modernista, aponta essa produção entre eclética e romântica, acusada de mera imitação de
formas do passado e não correspondentes à cultura e realidades locais. 39
Apesar de sua origem europeia, relacionada a movimentos socioculturais específicos,
o (neo)gótico (um dos revivals experimentados na Europa ao longo do século 19) foi uma
prática arquitetônica comum, tanto no período imperial brasileiro (em construções civis e
religiosas subvencionadas pelos governos), como em edificações eclesiásticas nos primeiros
anos da República no Brasil, assumindo em cada caso, diferentes práticas e produções de
significados, ainda a serem melhor problematizados por uma história social, posto que os
estudos mais recentes encaram em bloco toda a produção considerada “eclética” desse
período.
Para o Brasil, um país que não possuiu um passado medieval aos moldes do século
XIII da França ou da Inglaterra, a princípio não faria sentido uma produção arquitetônica de
revival medievalista. Seria, no mínimo, um contrassenso. Mas é aí que se encontram
algumas tensões, de ordem política, econômica e social, caras a essa pesquisa histórica.
Tensões entre uma tradição eminentemente europeia (dotada de ideias e intelectuais que a
século XIX como um período de transição para o desenvolvimento do que seria posteriormente a arquitetura
moderna, baseada em preceitos universais de ordem e funcionalidade e condizentes à contemporaneidade. A
arquitetura “historicista” então, seria uma produção de cópias, de pastiche, desorientada e pedante, baseada
no ornamento e em “bailes de máscaras”. Em perspectivas mais recentes, tanto na historiografia da
arquitetura: Mignot (1983), Watkin (1986), como na História Cultural: Gombrich (1994), as produções do século
XIX e suas “ressonâncias” seriam problematizadas historicamente e socialmente, estudadas não em função de
e para uma historiografia modernista, e sim a perceber suas particularidades e tensões próprias.
38
Sobre essa ideia de revival, ver o artigo de Carlo Argan, O Revival (2010)
39
Puppi (1998)
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versaram e produziram de acordo com seus anseios contemporâneos) e uma apropriação
desta no século XX no Brasil já republicano e ansioso nos ideais de progresso e civilização, e
de uma valorização do passado cristão medieval diante da configuração de um Estado laico,
separando de sua jurisdição a esfera da Igreja Católica.
Interessa, portanto, perceber e problematizar as tensões da produção de uma
arquitetura cristã a valorizar um passado de Cristandade40 num período de afirmação do
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caráter republicano do poder estatal no Brasil, oficialmente separado do poder eclesiástico.
O objetivo dessa pesquisa foi, portanto, problematizar historicamente as ideias,
práticas arquitetônicas e atribuições sociais de significados para o vocabulário (neo)gótico,
associando esta postura estética à situação institucional da Igreja Católica no Brasil durante
um período conhecido por neocristandade. Para tanto, foi tomado como recorte o caso da
construção da Catedral de Petrolina em Pernambuco, contemporânea à criação de sua
Diocese na década de 1920.
O neogótico e a experiência cristã
Por se tratar de um fenômeno transcultural a atravessar oceanos e gerações, antes
de problematizar a prática do gótico na arquitetura eclesiástica no Brasil, é válido explicitar
como esse movimento se processou na Europa ao longo do século XIX, atentando-se mais
especificamente às relações tecidas entre as formas góticas e uma valorização da
Cristandade medieval, a trazer consequentes ressonâncias para o imaginário cristão da
neocristandade brasileira.
Sobre uma historiografia do neogótico na Europa41 (ou revivalismo gótico, como
tratado por alguns autores), verificam-se estudos mais aprofundados de sua manifestação
na Inglaterra, França e Alemanha. Essas pesquisas analisaram as especificidades e trocas
culturais entre esses países, o que se demonstrou uma internacionalização deste
movimento, revelando variações e complexidades em suas posturas teóricas e práticas.
A valorização e usos das formas góticas já remetem às tendências românticas do
século XVIII, junto ao trabalho de poetas e antiquários. Porém é apenas no século XIX que
40

Sobre o conceito de Cristandade, os trabalhos de Azzi (1994) e Gomes (2001), trazem um bom panorama,
incluindo esta institucionalização entre Igreja e Estado no período do Brasil colonial.
41
Pevsner, (2002), Watkin (1986), Benevolo(2011), Mignot(1983), Clark (1928)

assume tons de um movimento quase institucionalizado, pensado por arquitetos e
intelectuais como uma contra resposta à tradição clássico-renascentista (considerada pagã e
representativa das ideias liberais da Revolução Francesa, a incomodarem a ordem e
autoridade do catolicismo).
Na França, dentre muitos pensadores, o literato François-René Chateaubriand (17681848), trará em sua obra Génie Du Christianisme, uma identificação direta entre as formas
do gótico e a fé católica. Aqui, a arquitetura cristã assume um caráter de universalidade, ao
expressar a máxima da experiência cristã no reconhecimento de seu passado medieval:
You could not enter a gothic church without feeling a kind of awe and a
vague sentimento f the Divinity (...) you were all at once carried back to
those times (...) the more remote were these times the more magical they
appeared, the more they inspired ideas which always end with a reflection
on the nothingness of man and the rapidity of life42

Também na Inglaterra, o movimento por um gothic revival se processou a partir da
década de 1830, tendo o arquiteto Augustus Pugin (1812-1852) como um dos seus maiores
exponentes, sobretudo nas associações entre o gótico e a arquitetura de igrejas. Para Pugin,
a arquitetura medieval era superior a todas as formas e vocabulários precedentes ou
posteriores, expressando toda uma autoridade e permanência da doutrina católica. O gótico,
em Pugin, não seria apenas um estilo, mas um princípio a ser seguido. “Pointed architecture
(o gótico) was the crowning result of these earlier efforts, which may be considered as the
centering on which the great architecture was turned”43 (grifo nosso)
Tais ideias de conservação de uma tradição cristã, ancoradas na valorização de um
passado de Cristandade nas formas arquitetônicas do gótico nas igrejas, foram
reapropriadas também por outros intelectuais europeus que as revestiram de tons estéticos,
funcionalistas, morais e sociais, a exemplo de Viollet Le-Duc44 e John Ruskin45.
Estes dois pensadores ganharam grande popularidade no Brasil, tendo seus escritos
circulados nos meios acadêmicos46 e nas revistas ilustradas47 nas primeiras décadas do
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Diferente das posturas rígidas das Academias europeias no uso e ensino do gótico, as Escolas de Belas Artes
no Brasil possibilitaram uma maior abertura com essas formas historicistas, para além do clássico, permitindo
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século XX, a contribuir para os estudos e apropriações morais e religiosas do gótico na
cultura arquitetônica brasileira.
A revista

Architectura no Brasil, periódico especializado em debates para uma

institucionalização da arquitetura no país na década de 1920, apresentou diversos projetos
para construções góticas, a exemplo da proposta do arquiteto, formado na Escola Nacional
de Belas Artes, Raphael Galvão (1894-1964) para a igreja e Convento das Carmelitanas
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Descalças. Inspirado nas formas ogivais e abóbadas de nervura do gótico francês, o arquiteto
toma o exemplo de outras igrejas já presentes no Rio de Janeiro que adotaram esse
vocabulário, reafirmando a relação estabelecida entre o gótico e o cristianismo: “A
preferência do estylo ogival, nasce do symbolismo que ele representa, exprimindo em cada
nervura um pensamento ou uma ideia. As janellas, as portadas e outras partes dos
frontispícios das Sés medievaes representam actos de fé e a hierarchia religiosa ou social.” 48
A neocristandade e a Catedral do Sagrado Coração de Jesus em Petrolina
Além de perceber como as ideias em torno da valorização do gótico medieval
circularam e produziram construções na então cultura arquitetônica do Brasil, por esta
pesquisar tratar mais especificamente da arquitetura eclesiástica, é válido compreender as
relações e posicionamentos da Igreja católica nesse período, percebidos como um momento
da neocristandade, e como os usos do gótico estariam em conformidade com essas
posturas.
Do conceito de (neo) cristandade já se percebe uma atitude de revival para com uma
experiência do passado. Um movimento de reapropriações da Cristandade, então
mecanismos de relações entre Estado e Igreja Católica que ocorriam desde os tempos do
uma versatilidade entre os arquitetos, que liam de Viollet Le-Duc aos tratados romanos de Vitrúvio. PEREIRA
(1997)
47
Revistas que circularam entre as três primeiras décadas a partir da capital do país como a Illustração Brasileira
(1910-1930), Kosmos (1900-1910), FonFon! (1920) e Renascença (1910), apresentavam artigos abertos a
debates sobre a cultura arquitetônica na alvorada da República, questionando a “velha” arquitetura colonial
em prol de renovações urbanas a adotarem estilos e partidos dos revivals e ecletismos europeus (então
símbolos de uma modernização de nossa arquitetura). Os usos do gótico também foram problematizados,
amparados pelas teorias de Ruskin e Le Duc. Intelectuais como Gustavo Barroso, se debruçaram sobre os
estudos e propriedades funcionais, morais e cristãs da arquitetura gótica, associando-a sobretudo às
construções de igrejas. Seus artigos: A alma das catedrais (na Ilustração Brasileira - dezembro de 1921) e
Norte-Americanas (na FonFon! - agosto de 1919), evidenciam bem o posicionamento de Barroso com as formas
góticas.
48
ARCHITECTURA no Brasil. nº 1, out. de 1921, pp.6-13.

Imperador Romano Constantino. Na Cristandade, o poder seria legitimado por uma união
entre Igreja e o Estado, a comporem um sistema único. 49 Há, portanto, uma espécie de
entidade una formada pelas reciprocidades entre comunidade cristã e sociedade civil. 50
No século XX no Brasil, período em que a Igreja e Estado republicano se encontravam
oficialmente separados, o que se esperava, por parte da Igreja, era uma restauração de suas
influências junto à sociedade, e para isso, o apoio do poder político era imprescindível.
Estreitavam-se as relações entre governadores estaduais e bispos. Novas dioceses foram
criadas, ampliou-se o ensino religioso nas escolas, e novas igrejas foram construídas, estas
sempre consagradas com a presença de clérigos e políticos. 51
A Diocese do município de Petrolina, em Pernambuco, foi criada em 1923 52, tendo
como primeiro bispo nomeado D. Antônio Malan, uma figura preocupada com a catequese
da região do Vale do Rio São Francisco e com uma maior presença da autoridade eclesiástica
junto à sociedade e poderes locais. Dois anos mais tarde iniciariam as obras para a
construção de uma nova Catedral, mais imponente na paisagem urbana petrolinense, e
apresentando todo um vocabulário gótico, contraposto à arquitetura da antiga Catedral de
formas coloniais.53
A própria escolha das formas a comporem a nova Catedral (que seria consagrada ao
Sagrado Coração de Jesus), bem como seu próprio processo de construção, que se estendeu
até o ano de 1929, revelam uma sintonia destas obras com os interesses eclesiásticos da
neocristandade, associados também com a criação de uma nova Diocese 54.
Uma breve análise de periódicos locais e nacionais55, referentes à construção da
Catedral gótica, já evidenciam as relações estabelecidas entre o bispado local e os governos

49

GOMES (1997)
AZZI (1994)
51
ibid
52
Bula Pontifícia Dominicis Gregis. Roma. 30 nov. 1923
50

53

Trata-se da atual Matriz de Nossa Senhora dos Anjos, uma construção datada ainda do século XVIII, e com
feições puxadas ao barroco e neoclássico.
54
Ata da Fundação da Catedral. In: Livro de Tombo I, Cúria Diocesana, 2-4
55

Jornais de Petrolina como O Pharol e A Tribuna (ambos na década de 1920), e periódicos estaduais e
nacionais: A Província e Jornal do Recife; A Cruz e Jornal do Brasil (Rio de Janeiro). Quanto aos documentos
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de Pernambuco, Bahia e a capital federal, no intuito do bispado garantir sua atuação na
região, bem como de angariar fundos para as obras da Catedral. No jornal baiano A Capital,
D. Malan, admirado por suas persistências e boa rede de relações no Brasil e Europa, declara
em entrevista que a Catedral “será a maior e mais imponente de todo o interior do norte
brasileiro.”56
O apoio e aproximações com os governos, a exemplo da isenção de impostos sobre a
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importação dos materiais vindos da Europa para a Catedral, subvencionada pela Câmara dos
Deputados no Rio57; a presença de representantes dos governos da Bahia e Pernambuco no
dia da sagração da Catedral, com direito à execução do hino da Marseillaise (hino da
Revolução Francesa, então um símbolo atribuído ao poder republicano) 58; e os apoios e
relações de D. Malan com os governos estaduais e federais, garantindo uma verdadeira
propaganda dos feitos da Diocese em periódicos de grande circulação 59, evidenciam um bom
exemplo de uma Diocese revestida pelos ideais da neocristandade, tomando sua Catedral
revestida em formas góticas como estandarte.
Conclusão
Ao problematizar esta tensão percebida, entre uma arquitetura que expressa o
passado cristão medieval e o cenário político de uma recém-nascida República, a Igreja
católica, visando seu fortalecimento junto ao poder republicano laico (em teoria),
reconduziu seus valores a modelos antigos, apoiados sobretudo num passado cristão
medieval, incluindo nisso seus programas políticos (neocristandade), estéticos (uso de
vocabulários medievais, nisso a incluir também formas românicas e bizantinas), morais e
filosóficos (valorização da escolástica e educação moral cristã), todos de grande influência
europeia, com o objetivo de reafirmar seu poder espiritual e manter a ordem social (frente a

eclesiásticos, Cartas Pastorais da Diocese, Atas e Decretos da Catedral, bem como cartas pessoais do Bispo D.
Malan a párocos locais e autoridades governamentais.
56
É um príncipe illustre da Igreja. A CAPITAL, Salvador, 8 de março de 1927 - capa
57
Seção Dos nichos da imprensa. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1926 – p. 2
58
O livro A formação das almas de José Murilo de Carvalho, traz uma boa análise dos usos de símbolos
associados à República, dentre eles, o hino da França republicana.
59
Em artigo no Jornal do Brasil, de 07 de junho 1928, p. 9, intitulado A obra de um grande bispo, a construção
da Catedral, junto com o hospital e uma Escola Normal em Petrolina, são destacados como um trabalho de D.
Malan na catequese brasileira. Também é expresso o apoio de senhoras da alta sociedade (familiares de
políticos e empresários) que criaram uma comissão a fim de angariar fundos para as referidas obras.

um “medo” comunista, à laicização do Estado e às ameaças das outras religiões de matriz
cristã que se afirmavam no país).
Assim, o neogótico poderia ser considerado uma das arquiteturas da neocristandade
no Brasil, apoiado nos significados gerados pelas ideias deste movimento na Europa e nas
suas circulações num Brasil da neocristandade nas primeiras décadas do século XX. Não seria
de todo ousado afirmar, portanto, que as ideias e práticas circulantes em torno do neogótico
na Europa, tomadas na sua interpretação e

valorização do passado da Cristandade

medieval, estejam em sintonia com os anseios políticos e estéticos da neocristandade no
Brasil, onde a Igreja enxergava nesse passado do medievo uma saída para a reafirmação de
suas posições de ordem e autoridade.
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O muralismo sacro de Antonio Nardi: uma análise da obra Dipinti Murali
Madonna, Gesù e Santi (1957)
Dirceu Ferreira Barbuto*
Resumo: Nos anos de 1950, na cidade mineira de Eugenópolis (Zona da Mata), os padres da
Congregação dos Agostinianos da Assunção fundaram o Seminário Nossa Senhora de
Lourdes. A Capela foi inaugurada em 1957 retratando em suas alvenarias dos altares, o
muralismo de Antonio Maria Nardi (1897-1973), famoso pintor italiano. Nardi homenageou
em sua arte, os patronos assuncionistas no painel mor e no painel de fundo, Nossa Senhora
de Lourdes, denominando-a Dipinti Murali Madonna, Gesù e Santi. Nota-se na obra citada,
aspectos cubistas e abstratos em suas formas em meio a recursos da pintura tradicional,
criando um painel eclético com figuras geométricas, dando forma tridimensional ao painel.
O presente artigo tem como objetivo apresentar e analisar o referido mural, contribuindo
assim para a História da Arte e Arte Sacra no Brasil. O artigo pretende demonstrar, ainda, a
importância conferida a Nardi como muralista sacro e moderno, seu significado simbólico e
religioso. A metodologia utilizada para atingir nossos resultados foi baseada na abordagem
culturalista proposta por Roger Chartier, que entende a cultura como sendo socialmente
construída através da escolha de determinados símbolos e representações para explicar a
visão de mundo, os valores, a realidade de um determinado povo situado no espaço e
tempo. Utilizamos também de testemunhos orais. Apesar de extensa, a obra de Nardi
continua em grande parte desconhecida em nosso país.
Palavras-chave: História Cultural. Pintura Mural. Arte Sacra. Modernismo.

1. Introdução
O desenvolvimento da História da Arte Mural no Brasil e sua aplicação na esfera
sacra vincula-se a uma série de fatores, relacionados com a imigração de artistas
estrangeiros e a formação de artistas brasileiros em países com um consolidado histórico nas
artes plásticas.60
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Do grande contingente de imigrantes que aqui chegaram em fins do século XIX
para o XX, existe uma enorme relação de artistas conhecidos e anônimos, que deram sua
contribuição para a cultura e a arte brasileira, especificamente no campo musivo.
Dentre os artistas mencionados acima, destaca-se a trajetória do pintor italiano
Antonio Nardi (1897-1973). Durante os quinze anos de permanência no Brasil, realizou
centenas de obras-primas de toda espécie em templos católicos, incluindo pinturas murais,
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retábulos, quadros e vitrais. Vale ressaltar que a relação das obras produzidas pelo artista
em nossas terras, impressiona pela dimensão e pela difusão pelas Igrejas de muitas cidades
da região Centro-sul , chegando até a Capital da República.61
Nos anos de 1950, na cidade mineira de Eugenópolis (Zona da Mata), os padres
da Congregação dos Agostinianos da Assunção, conhecidos como Assuncionistas, fundaram
o Seminário Nossa Senhora de Lourdes para formação de religiosos (Guissard, 2002, p. 197).
Sob a direção do Pe. Timóteo Labialle (1905-1976), a Capela foi inaugurada em 1957,
retratando em suas alvenarias dos altares o muralismo de Antonio Nardi.
Nardi homenageou em sua arte na referida Capela, os patronos assuncionistas no
painel mor e no painel de fundo, Nossa Senhora de Lourdes, denominando-a Dipinti Murali
Madonna, Gesù e Santi [Imagem 01]. Nota-se na obra citada, aspectos cubistas e abstratos
em suas formas em meio a recursos da pintura tradicional, criando assim um painel eclético
com figuras geométricas, dando forma tridimensional ao painel.
O historiador Roger Chartier salienta a importância de se perceber que as
representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um
diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as
forjam. (Chartier, 2002, p. 17)
A abordagem culturalista proposta por Chartier entende a cultura como sendo
socialmente construída através da escolha de determinados símbolos e representações para
explicar a visão de mundo, os valores, a realidade de um determinado povo situado no
espaço e no tempo. Tendo em vista essa definição, percebemos que a História Cultural
permite a utilização de imagens como fontes históricas.
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O presente artigo tem por objetivo apresentar e analisar o referido mural,
contribuindo assim para a História da Arte e Arte Sacra no Brasil. O artigo pretende
demonstrar, ainda, a importância conferida a Nardi como muralista sacro e moderno, seu
significado simbólico e religioso. Apesar de extensa, sua obra continua em grande parte
desconhecida em nosso país.
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2. Sobre o artista
Antonio Maria Nardi nasceu em (Ostellato, Itália) em 15 de maio de 1897 e
faleceu em (Bolonha, Itália) em 23 de maio de 1973. Foi pintor e ilustrador. Frequentou a
Academia de Belas Artes de Bolonha em 1911 e diplomou-se em 1916. Entre o período de
1916-1919 é convocado para lutar na 1ª Guerra Mundial. Além da pintura, ilustra livros e
revistas para crianças. Recebe os prêmios da Sociedade Francesco Francia em 1917, o
Prêmio Curlandese em 1928 e o 5º prêmio Cremona em 1940. Em 1924/1925 dedica-se mais
intensamente à pintura trabalhando com temas sacros. Começa a interessar-se pela pintura
mural e particularmente pelo afresco, o qual começa a estudar entre 1930 e 1931. 62
No início de 1949 se transfere para o Brasil, após uma importante exposição de
suas obras no Ministério da Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Dedica-se inicialmente, à
pintura de cavalete, do tipo sacro e profano, para passar rapidamente às obras de grande
empenho em numerosas igrejas com pinturas murais, retábulos, quadros e vitrais: quinze
igrejas no Rio de Janeiro e outras em Niterói (RJ), Nova Friburgo (RJ), Cantagalo (RJ), Brasília
(DF), Pirajuí (SP), Serra Negra (SP), Porto Ferreira (SP) , Belo Horizonte (MG), Eugenópolis
(MG), Porto Alegre (RS).63
Após 15 anos de intensa atividade artística no âmbito religioso no Brasil, é
condecorado pelo Papa Paulo VI com o título e medalha de Cavalheiro Comendador da
Ordem de S. Silvestro Papa, a mais alta condecoração do Vaticano no campo das Artes. 64
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Retorna à Itália em 1965 onde é eleito membro da “Academia Clementina” de
Bolonha e além de realizar vitrais, dedica-se principalmente à pintura de naturezas-mortas e
paisagens.65
3. Mosaico Dipinti Murali Madonna, Gesù e Santi
O Mosaico Dipinti Murali Madonna, Gesù e Santi é do ano de 1957, pintura óleo
sobre alvenaria, de autoria de Antonio Maria Nardi, registro nº 495
133

66

, localizado no altar

mor da Capela do Seminário de Eugenópolis (MG).
A obra é composta por dois painéis: o painel da frente é denominado de Gesú e
Santi e mede 7 metros de altura por 9 metros de largura. A figura de Jesus está situada no
centro do painel. Do lado esquerdo estão São Miguel Arcanjo, São Paulo, Santo Agostinho e
Santa Mônica; do lado direito estão São José, São Pedro, São João e Santa Terezinha.
O painel de fundo é denominado de Madonna e mede 3 metros de altura por 5
metros de largura. Nossa Senhora de Lourdes está no centro ao lado de dois seminaristas
assuncionistas.
Registro bem peculiar do artista pelos seus traços marcantes de cores vibrantes
marcando o ocre, o vermelho, o azul, o verde e semitons. Desenhos em formas geométricas
que identificam muito com o cubismo formando um mosaico, dialogando assim com o
período modernista no Brasil

67

, principalmente com a arte de Cândido Portinari (1903-

1962).
Pinceladas espaçadas em algumas partes do desenho deixam bem evidentes a
marca dos traçados propositalmente aparentes e a participação

do pano de fundo

concomitante com a camada da pintura principal. Nota-se a preferência de triângulos e
retângulos retratando um efeito tridimensional do desenho. Muralista à maneira clássica,
Nardi não utilizou sombras nas faces das figuras, dando um ar mais sagrado nas personagens
ali representadas.

65

Idem
Cronologia da arte sacra. Disponível em: http://www.antoniomarianardi.it/cronologia.htm.
Consultado
em: 05/04/2015.
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O modernismo no Brasil tem como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, realizada no ano de 1922,
considerada um divisor de águas na cultura brasileira. O evento declara o rompimento com o tradicionalismo
cultural associado às correntes literárias e artísticas.
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A referida obra apresenta curiosidades que merecem ser destacadas. O Pe.
Marcel Guivarch estava no Seminário quando Nardi chegou com o Pe. Timóteo Labialle para
fazer a pintura mural na Capela. Quando perguntado sobre a presença do artista no
Seminário 68, ele nos diz que
(...) A pintura foi realizada em princípios de janeiro de 1957, pois ainda não
tinha começado o ano letivo. O artista chegou com o padre Timóteo direto
do Rio de Janeiro e ficou no Seminário por mais ou menos uns cinco dias
para realizar a pintura. Eu ajudei Nardi com as tintas... fui um “auxliar” de
pintor para o artista.

Pe. Marcel chama a atenção para o detalhe na pintura de São Miguel Arcanjo,
que mostra nitidamente embaixo de seus pés a figura do dragão esmagado com o sinal da
foice e do martelo em seu corpo, símbolo do comunismo [Imagem 02]. Assim nos fala
(...) Para o pintor o demônio era o comunismo, ele tinha um pavor do
comunismo... A imagem de São Miguel amassando o dragão, a fera. O
artista marcou no corpo da fera a foice e o martelo. A Igreja não
concordava com o comunismo, mas ele pegou isto muito a sério, para ele o
comunismo era a fera para ser derrubada. Então foi por isso que ele deixou
este pequeno detalhe: foice e martelo. O sinal do comunismo...

Outro detalhe curioso está relacionado com a figura de Nossa Senhora de
Lourdes no painel. Segundo ele
O Pe. Timóteo era um devoto de Nossa Senhora de Lourdes, a família dele
era daquela região da França e ele tinha uma devoção especial por Ela.
Então ele quis que pintasse Nossa Senhora de Lourdes lá também (...)
Antonio Nardi chegou para mim e disse que estava sem jeito de pintar uma
gruta no painel, pois Nossa Senhora de Lourdes aparecera numa gruta. Para
atender o pedido do Pe. Timóteo, fizeram uma “mistura”, ou seja, Nossa
Senhora de Lourdes vestida de branco com a faixa azul na cintura e o fundo
de Nossa Senhora de Fátima e ao lado, dois seminaristas assuncionistas
vestidos com o hábito francês de cor bege e cinto de couro.

Sobre os santos pintados no painel, ele nos fala que

68

Entrevista realizada na Paróquia São Sebastião da Mata em Eugenópolis (MG), em novembro de 2013. Vale
ressaltar que a entrevista observou as recomendações dos estudos feitos por pesquisadores em História Oral.
Ver: AMADO, J. & FERREIRA, M. M. (orgs.). Usos & Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora da Fundação
Getúlio Vargas, 1996.
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O Pe. Timóteo não quis que Nardi colocasse os nomes nos santos. Os santos
não têm os nomes escritos, e sim palavras significativas em latim que
lembrava os santos. (...) Nardi me pediu que servisse de base para fazer o
rosto de Santo Agostinho. E a Adélia Veronese que era a cozinheira do
Seminário, serviu de base para fazer o rosto de Santa Mônica.

Interessante perceber que o artista ficou livre para fazer a sua arte. A idéia de
pintar os santos no painel foi sugerida pelo Pe. Timóteo. Como a Igreja na época não estava
135

ligada aos movimentos sociais 69, Nardi não foi censurado por pintar a foice e o martelo no
dragão esmagado por São Miguel Arcanjo. Assim pôde se manifestar, expressando em sua
arte seu pensamento, seu modo de ver o mundo.

4. Considerações finais
A partir das reflexões da História Cultural de trabalhar as imagens enquanto
fonte, utilizando a obra de arte como documento para o historiador, vimos que a abordagem
culturalista de Chartier nos permite fazer uma reflexão da representação da nossa cultura,
do nosso pensamento ou mesmo do contexto de uma época.
O painel de Antonio Nardi foi restaurado no ano de 2013 por Liliana Medina da
Silva, que trouxe novamente a sua composição. Todo trabalho realizado foi norteado em
pesquisas históricas e técnicas fundamentadas na escola italiana, baseadas nos estudos e
princípios da Teoria da Restauração de Cesare Brandi (1906-1988).
Desta forma, a obra Dipinti Murali Madonna,

Gesù e Santi que estava

praticamente perdida por intervenções mal sucedidas, voltou a fazer parte do catálogo de
obras sacras de Antonio Maria Nardi70. A restauração trouxe de volta a autenticidade da
obra do artista italiano que passou por essa cidade deixando seu legado.

69
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Imagens
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[Imagem 01] 1957, Antonio Nardi, Dipinti Murali Madonna, Gesù e Santi, óleo s/alvenaria.
Capela do Seminário de Eugenópolis (MG). Foto: Liliana Medina

[Imagem 02] Detalhe de São Miguel Arcanjo esmagando o dragão desenhado com a foice e
o martelo. Foto: Liliana Medina

Arte, símbolo e religião: as influências do pensamento pagão na arte
renascentista, uma análise da gravura Melancolia I de Dürer
Marcel Henrique Rodrigues*
Resumo: Este projeto pretende fazer uma pesquisa relacionando estes três elementos: arte,
símbolos e religião no contexto do Renascimento europeu. O ponto de partida consiste em
analisar uma obra de arte em forma de gravura, conhecida como “Melancolia I”, do artista
renascentista alemão Albrecht Dürer, composta por símbolos de cunho místico, como
menções a Saturno, por exemplo. A escolha da obra se deu mediante a forte carga simbólica,
religiosa e mística que a mesma congrega. Toda essa simbologia é fruto da união entre
antigas concepções filosóficas que foram amplamente estudadas durante o período
renascentista, bem como da valorização dos símbolos religiosos e das artes. No contexto
renascentista europeu, diversas escolas de estudos filosóficos floresceram, como os estudos
em torno do Neoplatonismo, assim como as concepções místico-religiosas que foram
resgatadas da Antiguidade Clássica. Todas essas concepções, de certo modo, refletiram nas
artes da época. Esta pesquisa visa abrir uma discussão entre Ciência da Religião e História da
Arte.
Palavras chave: Arte – Símbolos – Religiões – Melancolia de Albrecht Dürer

Introdução
É interessante notar que o ser humano, desde tempos muito remotos, possui a
necessidade da religião, ou seja, da criação de cultos e da construção de símbolos para
nortear e dar sentido à sua existência. Portanto, pode-se afirmar que desde os primórdios,
os elementos símbolos, religião e arte caminham juntos, considerando que os símbolos,
além de seu caráter sacro, possuem também um caráter artístico.
Um dos períodos em que o simbólico ganhou grande abrangência, seja nas artes ou
na própria religião, foi no período renascentista, que abrangeu grande parte da cultura do
Ocidente. Sabe-se que a religião e as artes foram fortemente influenciadas pela
redescoberta da Antiguidade Clássica. A própria sociedade reviveu o pensamento filosófico e
místico da cultura anterior ao Cristianismo.
É nesse contexto em que esta pesquisa pretende se desenvolver. Compreender os
aspectos pelos quais a cultura pagã influenciou a cultura cristã renascentista, sobretudo nas
*
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artes. Esse é um meio de relacionar a vivência dos antigos símbolos e filosofias pagãs em
plena Europa do Renascimento. Para delimitarmos nossa pesquisa, escolhemos a gravura
“Melancolia I”, do pintor Albrecht Dürer que, de certa forma, contempla diversos símbolos
místicos que permearam o pensamento ocidental renascentista.
Por milhares de anos, a religião, com seus símbolos, esteve intrinsecamente ligada às
artes. Pode-se dizer que religião, símbolos e artes caminham lado a lado. As artes, por sua
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vez, têm a capacidade de transmitir esses símbolos religiosos de forma artística e
pedagógica.
A justificativa deste trabalho consiste na necessidade de maiores estudos entre a
religiosidade e artes dentro da Ciência da Religião, como afirma Brito (2013, p. 441). No caso
desta investigação, analisaremos um período específico: o Renascimento europeu, tendo a
obra “Melancolia I”, de Albrecht Dürer, como obra analisada. A escolha por essa gravura
ocorreu pela percepção dos diversos símbolos místicos e religiosos presentes na mesma.
Esses símbolos, presentes nessa obra, como em outras obras do Renascimento, podem ser
uma comprovação para analisar a mudança do contexto religioso, social e artístico que
ocorreu durante o Renascimento europeu, que resgatou antigas tradições religiosas,
filosóficas e místicas da Antiguidade.
Mediante os estudos dos símbolos da gravura de Dürer, propomos um estudo
analítico do esoterismo pagão, que tanto fluiu no Renascimento e, que de certa forma,
continua a influenciar sociedades místicas e esotéricas dos dias atuais. Frente ao pouco
material científico produzido nessa área é que essa investigação se apresenta como um bom
referencial para estudos nas mencionadas áreas: religião, simbologia e arte.
Outro ponto que justifica esta pesquisa está no fato de que existem poucos trabalhos
científicos, em português, relativos às obras de Dürer. O estado atual da arte contempla
boas obras sobre o assunto em língua espanhola.
A figura abaixo representa a mencionada obra, “Melancolia I” de Dürer (1514).
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Desenvolvimento teórico
Muitos estudiosos têm se debruçado sobre os estudos da relação entre simbologia,
religião e arte. No contexto da Antropologia, encontramos diversos autores renomados que
dedicaram suas carreiras ao estudo da religião e da simbologia.
Campbell (2010, p.22), que através de seus intensos estudos sobre mitologia e as
consequentes descobertas sobre as dimensões históricas e simbólicas da religiosidade
humana, chegou à conclusão de que a arte, a religião (mitos) e os símbolos estão
intimamente relacionados. Essa conclusão é oriunda de centenas de estudos sobre mitologia
e sua relação com a arte. Campbell (2010, p. 65) cita as pinturas rupestres como exemplo da
ligação tríplice entre arte, símbolo e religião.
O objetivo desta investigação é analisar a importância dos símbolos religiosos e sua
vinculação com as artes, no caso, com a arte do Renascimento. No entanto, faz-se
necessário uma explanação sobre a necessidade do homem de criar e cultuar símbolos. Jung
(2008, p. 111), que muito estudou sobre simbologia religiosa, aponta que os símbolos estão
presentes nas mais diversas culturas e mitologias do mundo, pois os mesmos fornecem
significados para a vida humana e conseguem trazer para a realidade aquilo que é abstrato,
complexo de ser verbalizado. A questão da abstração, que tem seu cunho psicológico
evocada em um símbolo é muito bem explanada por Campbell:
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“O símbolo desperta intimações”, escreve Bachofen, “discursos podem
apenas explicar. O símbolo toca todas as cordas do espírito humano ao
mesmo tempo; o discurso é compelido a assumir um único pensamento de
cada vez. O símbolo finca suas raízes nas mais secretas profundezas da
alma; a linguagem esvoaça sobre a superfície da compreensão como uma
brisa suave. O alvo do símbolo é o interior; o da linguagem, o exterior”. E
em ressonância com o sentido interior de seu símbolo comandante,
sustentava Bachofen, a civilização de cada estágio ascendente produziu a
mitologia e os feitos criativos de seu destino exclusivo - como fez a Europa
gótica em resposta ao símbolo do Redentor Crucificado, Israel à Promessa,
Atenas ao seu céu apolônico e os Lícios à terra feminina. (CAMPBELL, 2002,
p. 114).

Uma análise antropológica prévia sobre a importância dos símbolos religiosos vem a
ser importante para estabelecer as bases simbólicas da própria religiosidade e do misticismo
que estão arraigadas à cultura. É com esse entender da dimensão simbólica e religiosa do
homem, que estabelecemos a ligação entre religião, símbolos e arte.
Um estudo aprofundado da temática admite que, de fato, a simbologia e a religião
estiveram sempre ligadas. Em todo o decorrer do Cristianismo, por exemplo, as artes
estiveram entrelaçadas com a simbólica cristã. Essa afirmação pode ser constatada em
qualquer período histórico. Jacq (1980, p. 145) contrasta essa afirmação remetendo às
antigas igrejas medievais, que eram ricamente decoradas com símbolos e temas religiosos,
criando uma ponte com o mundo das artes.
Realizadas essas ponderações, a investigação terá seu foco de estudos no período do
Renascimento europeu. Esse enfoque foi determinado pelo fato de que nessa época,
antigas concepções filosóficas e místicas vieram a público mediante os estudos filosóficos e
místicos de antigos pensadores pré-cristãos. Esses estudos humanísticos influenciaram
fortemente as artes religiosas da época.
É esse cenário que Burckhardt (2009, p.180) trabalha em suas obras sobre o
Renascimento. O autor argumenta sobre as profundas mudanças culturais ocorridas na
citada época. Tais mudanças, impulsionada pelo Humanismo que apregoava o retorno dos
antigos estudos filosóficos da Antiguidade, já eram sentidas desde o século XIV. O autor

relembra como antigas concepções filosóficas, como o Neoplatonismo 71, tomaram conta das
mentes dos intelectuais e nobres da época, além dos intensos estudos em torno da Cabala,
da Alquimia e da Astrologia. Ora, todos esses estudos, além de formarem uma grande
enciclopédia das antigas práticas e filosofias da Antiguidade, refletiam seus resultados nas
obras de arte da época.
Warburg (2013 p. 96), perito no estudo sobre as influências da Antiguidade pagã no
período renascentista, evoca a maneira como o pagão e o cristão se encontraram durante o
período e como tal revolução no mundo das artes e das ideias era esperada pela sociedade
europeia de um modo geral.
A forma como as figuras da Antiguidade ressurgiam diante dos olhos da
sociedade italiana em todo seu esplendor colorido da vida em movimento
não era ainda a cópia em gesso, mas a procissão festiva, na qual a alegria
pagã de viver havia preservado um espaço de sobrevivência folclórica. Baco
e Ariadne, servem como símbolos da Antiguidade na forma como o início
do Renascimento a compreendia. Era esta a imagem do deus da
exuberância terrena. (WARBURG, 2013, p. 96).

É conhecido o valor simbólico de qualquer obra de arte, no entanto, é no período
renascentista, quando inúmeras concepções da Antiguidade afloraram juntamente com os
ideais cristãos, que tais simbólicas obras ganharam profunda relevância.
É em ambiente alemão que surge o pintor Albrecht Dürer, grande pintor do
Renascimento, especialista em xilogravuras.
Sem dúvida a imaginação de Dürer e o interesse do público alimentaram-se
do descontentamento que, no final da Idade Média, grassara em toda a
Alemanha contra as instituições da Igreja, e que iria finalmente eclodir na
Reforma de Lutero. Para Dürer e seu público, as visões fantásticas dos
eventos apocalípticos tinham adquirido um interesse crucial, pois eram
muitos os que esperavam que tais profecias se concretizassem ainda
durante suas vidas. (GOMBRICH, 2012, p. 345).
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Como mostra Lurker (2003, p.480) o Neoplatonismo esteve muito em voga dentro dos estudos humanísticos
do Renascimento. Tal sistema filosófico tem suas raízes na filosofia platônica e, em termos gerais, considera o
Uno, ou Deus, como Aquele que emana todas as coisas. Os neoplatônicos utilizavam-se de diversos símbolos
dualísticos para demonstrar a superioridade do bem, em relação ao mal. Para eles, o mal nada mais é que a
ausência do bem. É válido lembrar que os neoplatônicos impulsionaram os estudos em torno da Astrologia, da
Gnose e de outras práticas da Antiguidade antes de Cristo.
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É nesse cenário que o famoso pintor cria uma de suas mais famosas e simbólicas
obras, a gravura “Melancolia I”. A mencionada obra, segundo estudiosos, é um emblema das
perspectivas místicas e alquímicas da época do início do Renascimento.
Barbosa (2012, p. 11) aponta para a figura central da gravura, uma mulher ou um
anjo que está possuído pelo signo de Saturno. Isso seria uma menção às antigas crenças
astrológicas de que Saturno é portador dos movimentos mais lentos e, portanto, influente
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sobre as pessoas em seus traços mais lentos, mais introspectivos e melancólicos.
De fato, a “melancolia renascentista” influencia muitos artistas do período,
e o exemplo destacado, Albrecht Dürer, em Melancolia I (1514), traz o
sentimento não mais com conotação médica (doença ou sanidade), porém
torna-se metáfora. Na gravura, a melancolia é representada como uma
mulher de asas (ou um anjo), potencialmente capaz de grandes vôos
intelectuais. Mas a Melancolia não está voando, está sentado, imóvel, na
clássica posição dos melancólicos, com o rosto apoiado em uma das mãos.
A cabeça lhe pesa, cheia de mórbidas fantasias. Às voltas com seus
demônios internos, a Melancolia permanece imóvel, como se lhe faltasse
ânimo para movimentar-se. (BARBOSA, 2012, p.11).

Alcides (2001, pp.136-137) lembra que a obra pode ser traduzida em diversas ópticas,
no entanto, o que não pode ser descartado é que todas as interpretações, de certa forma,
devem estar relacionadas com o esotérico e o místico. Trata-se de uma obra simbólica,
misteriosa, fruto da mente não só de seu autor, mas do pensamento de centenas de
intelectuais europeus frente às perspectivas renascentistas que então surgiam.
O mesmo autor menciona que a melancolia, como disposição psicológica humana,
não era bem vista como também não era bem entendida durante a Idade Média. Os
próprios místicos, que acreditavam que os melancólicos estavam sob influência de Saturno,
um dos mais nefastos deuses, tinham os sujeitos melancólicos como sujeitos invejosos e
nocivos ao convívio social. No entanto, essa concepção passa a mudar com o advento do
Renascimento e com os diversos estudos voltados para a cultura da Antiguidade pré-cristã,
sobretudo influenciados pelos grupos neoplatônicos.
O Renascimento, com suas diversas escolas filosóficas, que muito exploraram
questões relacionadas entre arte, símbolos e religião converteu a tese mal vista sobre os
melancólicos, passando a acreditar que a melancolia, em si, é característica dos grandes

sábios, sendo a mesma necessária para adquirir um conhecimento mais aprofundado da
vida, ou mesmo, um conhecimento místico e esotérico.
Conclusão
Por fim, podemos alegar que a obra “Melancolia I”, de Dürer é um dos diversos
expoentes do espírito do homem do Renascimento. Essa gravura contém, em boa parte, o
misticismo que animou os espíritos dos homens daquela época a explorarem novos campos,
para além daqueles que estavam delimitados pelos dogmas Católicos da Idade Média.
Podemos afirmar que a obra seja um reflexo do espírito do homem renascentista, o qual
estudou profundamente a temática dos símbolos religiosos e das artes, que sempre esteve
ligada à religiosidade do homem.
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“Descalçar as sandálias” (cf. Ex 3,5), Evangelii Gaudium e a Teologia moral
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Resumo: A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco nos apresenta uma
igreja missionária frente aos problemas sociais e empenhada em resolver as mazelas da vida
moderna em seu cotidiano de descartes, indiferença e concentração de pode e riqueza nos
mercados financeiros. A vivência moral cristã deve ser lapidada para os mais necessitados,
devemos sair de nós mesmo para procurar o bem de todos (cf. EG 39). A formação jesuíta do
papa Francisco nos apresenta um aspecto histórico, voltado sempre para o mais
necessitado, viver numa Igreja aberta ao outro. O papa Francisco está atento para que todos
aprendam a “descalçar sempre as sandálias diante da terra sagrada do outro (cf. Ex 3,5)”,
mas deseja também que toda Igreja, sacerdotes e leigos estejam atentos à esse
comportamento (EG 169). É apontada uma vivência cristã pautada no amor evangélico, a EG
ressalta que se deve preservar o anúncio de Cristo, concentrando-se no eixo essencial: a
graça e a misericórdia, mais do que na Letra da Lei, mais em Jesus do que na Instituição. É
uma Teologia Moral renovada e aberta ao mundo moderno que vive problemas de inclusão
social e da vida em suas manifestações mais frágeis.
Palavras-Chave: Igreja Católica. Vivência cristã. Papa Francisco. Teologia Moral.

Introdução
O anúncio da escolha de um latino-americano jesuíta para ocupar o cargo de papa da
Igreja Católica, levou a todos os que acompanhavam o conclave, católicos ou não, uma
mistura de estranheza e esperança na decisão final. O candidato argentino não era o
preferido e seu nome não estava nas listas que corriam os arredores do mundo, portanto,
sua escolha provocou em muitos o questionamento: A cúria romana, ou seja, os organismos
da Igreja em Roma, estaria disposta a se adaptar a um papa latino-americano, jesuíta e
voltado para os pobres, opção subentendida pelo nome por ele adotado? Tal resposta foi
possível com o passar do tempo e com os acontecimentos na vida do cardeal Jorge Mario
Bergoglio, Arcebispo de Buenos Aires e que, agora, seria conhecido mundialmente como
papa Francisco.
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Desde o primeiro momento que tomou posse, Francisco se colocou à disposição
diante dos necessitados, pois, a exemplo do Santo de Assis, queria se despir de todas as
mazelas do mundo e viver para os que mais precisam. Como divulgado amplamente na
mídia, foi a partir uma fala do Cardeal Emérito de São Paulo, Dom Claudio Hummes, que
percebendo que a escolha do novo papa iria ser pelo amigo argentino, o pediu para que não
se esquecesse dos pobres, de onde surgiu, para Bergoglio, a inspiração para seu nome.
O legado de Francisco não fugiu à proposta e percebemos que toda sua ação é
voltada para o seu amor preferencial pelo pobre, ele se mostra humilde e servo, pensando
em uma vivencia para o povo e com o povo. Antes mesmo de ser papa, Bergoglio fez mais
com suas ações do que com suas palavras. O bispo de Roma carrega consigo suas origens,
iniciando uma mudança apostólica pautada na simplicidade do cotidiano que consiste nos
pequenos atos de atenção e acolhimento, observados nas ligações que ele faz aos fiéis, ao
pagar suas próprias contas e carregar sua maleta.
Com a corajosa renúncia de Bento XVI, que vivenciou o escândalo do Banco do
Vaticano, crises na cúria romana e problemas de relacionamento no cardinalato, Francisco
aproveita essa Igreja aberta, exposta e age em resposta: “O ano de 2013 foi mais um desses
períodos de mudanças para a Santa Sé. Além de um papa latino-americano e de um novo
Colégio Cardinalício, este Estado começou a experimentar mudanças na sua forma
organizacional, processos decisórios e política externa.” (PORTELA, 2014, p. 67)
A conduta de Francisco aberta ao diálogo assusta os mais conservadores e os mais
preocupados com a vivência de uma Igreja pautada na Lei, mais institucionalizada e não uma
Igreja humana, que sai ao encontro do outro, proposta pelo papa argentino, principalmente
em sua Exortação Apostólica Evangelii Gaudium72.
Reflexo de sua formação jesuíta, que por carisma, pauta sua ação evangelizadora na
missão e na formação cristã de anunciar o Reino de Deus, Francisco se atenta aos problemas
dos mais necessitados. Sempre à frente da Igreja de Buenos Aires, o papa levou consigo a
realidade da vivência de Igreja do povo da América Latina que com seus problemas e
dificuldades sociais, conservam as suas tradições e sua fé.

72

Tradução: A Alegria do Evangelho, lançado em novembro de 2013.
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De fato, a Igreja é uma organização e Francisco se insere nela como liderança. Busca,
com as alterações propostas em sua exortação, um redirecionamento das atitudes cristãs,
das quais dá testemunho. Com a necessidade de mostrar a que veio, Francisco lança o
documento de suma importância, a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, que em sua
narrativa mais parece uma carta pessoal aos fiéis católicos e demais cristãos do mundo,
como que em um convite para “descalçar as sandálias”, proposto por Deus à Moisés no livro
do Êxodo, capitulo 3, versículo 5.
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Descalçar as sandálias
O documento lançado aos 2 de novembro de 2013, no início do seu pontificado,
apresenta vários temas. O texto foi dividido em cinco capítulos: o primeiro fala sobre a
transformação missionária da igreja; o segundo pautado na crise do compromisso
comunitário; o terceiro atento ao anúncio do Evangelho; o quarto sobre a dimensão social
da evangelização e o quinto abordando a temática dos evangelizadores com espírito 73.
Um dos temas mais controversos e importantes do documento é quando Francisco
nos apresenta a necessidade da Igreja de sair em busca do outro. Essa “Igreja em saída”, (cf.
FRANCISCO, 2013, 20), conforme Francisco deseja, é uma Igreja que não se acomoda e vai ao
encontro dos mais necessitados, nas periferias existenciais, não somente nas periferias
físicas. É clamado pelo papa que se volte para os que vivem à margem, tanto social quanto
cultural da sociedade, com uma relação amorosa pautada na ética humana.
Com esse pedido, Francisco apela para que os cristãos se despojem de si mesmos
para se colocar à serviço do outro. Para sair é necessário antes descalçar suas sandálias do
preconceito, da arrogância, do Magistério e da Lei que entravam a empatia pelos mais
pobres. O despojamento que Deus pediu a Moisés quando ele pisava em solo sagrado:
“Descalce as sandálias”, é o mesmo que Francisco nos pede para habitar a terra sagrada que
é o coração do outro. Segundo a Exortação é somente através do amor e da caridade que se
pode construir um relacionamento humano ético e respeitoso, que acolhe, aceita, integra e
evangeliza.
73

Para entender essa expressão utilizada pelo papa recorro à citação: “Evangelizadores com espírito quer dizer
evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo” (FRANCISCO, 2013, 259).

A Igreja deverá iniciar os seus membros – sacerdotes, religiosos e leigos –
nesta “arte do acompanhamento”, para que todos aprendam a descalçar
sempre as sandálias diante da terra sagrada do outro (cf. Ex 3,5). Devemos
dar ao nosso caminhar o ritmo salutar da proximidade, com um olhar
respeitoso e cheio de compaixão, mas que ao mesmo tempo cure, liberte e
anime a amadurecer na vida cristã. (FRANCISCO, 2013, 169)

Seu apelo para a Igreja é que ela possa “sair em direção aos outros para chegar às
periferias humanas” (FRANCISCO, 2013, 46). A opção pelos pobres culminará em uma
sociedade mais humanizada, onde “justiça e paz se abraçarão”74 (cf. CNBB, CF 1996), pois
tendo como objetivo a proximidade com o outro, esta sociedade se estabelecerá com uma
conduta moral verdadeiramente cristã.
Uma concepção moral consistente e reta depende muito de uma
concepção antropológica integral que valoriza a vida humana e inclui o
cuidado da criação, a natureza toda. Os desafios não são poucos. Neste
intento, sentimo-nos coadjuvados pela razão, porém iluminada pela fé. A
Teologia Moral não se atém a uma reflexão apenas racional ou filosófica;
abre-se à sabedoria revelada por Deus, presente na Sagrada Escritura,
sedimentada na Tradição, verbalizada na palavra autorizada do Magistério
e proposta nos valores das normas morais. (AGOSTINI, 2004, p. 97)

Assim sendo, a Igreja deve entender que não cabe a ela apenas sair do lugar de
julgamento e imposição da Lei. A ação evangelizadora da Igreja deve ser, acima de tudo,
pautada na caridade e no amor, pois é na promoção da dignidade humana que está a
verdadeira atuação cristã e a verdadeira Teologia Moral.
Nesta linha, o papa alerta à fabricação de novos ídolos, que alienam e escravizam, e
não correspondem ao projeto salvífico de Deus. Francisco assevera para que não nos
deixemos levar pelas idolatrias da sociedade e cita ainda que devemos estar mais atentos às
coisas de Deus e não falar “mais da lei do que da graça, mais da Igreja que de Jesus Cristo,
mais do Papa que da Palavra de Deus” (FRANCISCO, 2013, 38).
Retirar as sandálias é um convite desafiador, pois exige o mesmo despojamento de
Cristo crucificado. O cristão é convocado a olhar de frente para suas dificuldades e amar
acima de todas as coisas. Quando Francisco fala que é mais importante falar de Jesus do que
74

Aqui recorro ao Lema da Campanha da Fraternidade de 1996.
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da Igreja ele não apenas reconhece que por vezes os discursos religiosos estão vazios, mas
também aponta que o diálogo deve sempre estar aberto, pois somente a Igreja que caminha
em saída pode atuar de fato no mundo. Essa ação deve ser a principal fonte de alegria do
cristão que deveria ver na diversidade e no pluralismo a Comunhão para além das diferenças
humanas. Afinal, evangelizar é trazer o Reino de Deus para transformar o mundo.
Por outro lado, ao recomendar que a Igreja descalce suas sandálias para ir até o
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outro, no fundo, o papa pede que se faça uma mudança interna na atitude do cristão, pois
só é possível ir ao outro a partir do deslocamento próprio. Essa atitude despojada às vezes
não é bem aceita ou bem interpretada e por parte de alguns observa-se o incomodo em
responder ou aceitar suas orientações.
Para se retirar as sandálias nos dia de hoje é necessário antes vestir as simples
sandálias e despojar das opressoras botinas e saltos altos que ferem a dignidade humana.
Para que se possa retirar as sandálias é necessário reconhecer-se pobre como o pobre para
acolher o outro que em Cristo se torna irmão. Abraçar o leproso nos dias de hoje significa
recolher o orgulho e a vaidade, colocar-se a serviço e viver a alegria do evangelho, que por
vezes se faz na soma das dores.
O Francisco de Roma, assim como o de Assis, não dialoga na superficialidade quando
aponta os problemas econômicos como um dos principais vilões da sociedade. Para ele se
libertar dos ídolos e da escravidão é reconhecer a discrepância econômica e social que se
vive na modernidade,
hoje devemos dizer “não a uma economia da exclusão e da desigualdade
social”. Esta economia mata. Não é possível que a morte por
enregelamento dum idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto o é a
descida de dois pontos na Bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o
fato de se lançar comida no lixo, quando há pessoas que passam fome. Isto
é desigualdade social. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei
do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência
desta situação, grandes massas da população veem-se excluídas e
marginalizadas: sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser
humano é considerado, em si mesmo, como um bem de consumo que se
pode usar e depois lançar fora. Assim teve início a cultura do ‘descartável’,
que, aliás, chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do
fenómeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova: com a
exclusão, fere-se, na própria raiz, a pertença à sociedade onde se vive, pois
quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder já não está nela, mas fora.

Os excluídos não são ‘explorados’, mas resíduos, ‘sobras’. (FRANCISCO,
2013, 53)

O ser humano, na sociedade atual, perde sua dignidade e se torna um ser de
descarte, não tendo nenhum valor, além do monetário. Se em âmbito metafórico o
documento fala da escravidão aos ídolos sociais, o papa em visita à Bolívia fala da real
escravidão de homens e mulheres que trabalham para a economia do consumo.
Os mecanismos da economia atual promovem uma exacerbação do
consumo, mas sabe-se que o consumismo desenfreado, aliado à
desigualdade social, é duplamente daninho para o tecido social. Assim, mais
cedo ou mais tarde, a desigualdade social gera uma violência que as
corridas armamentistas não resolvem nem poderão resolver jamais. Servem
apenas para tentar enganar aqueles que reclamam maior segurança, como
se hoje não se soubesse que as armas e a repressão violenta, mais do que
dar solução, criam novos e piores conflitos. Alguns comprazem-se
simplesmente em culpar, dos próprios males, os pobres e os países pobres,
com generalizações indevidas, e pretendem encontrar a solução numa
«educação» que os tranquilize e transforme em seres domesticados e
inofensivos. Isto torna-se ainda mais irritante, quando os excluídos veem
crescer este cancro social que é a corrupção profundamente radicada em
muitos países – nos seus Governos, empresários e instituições – seja qual
for a ideologia política dos governantes. (FRANCISCO, 2013, 60)

Francisco está atento às mais diversas formas de exclusão e se mostra conciso e ético
em suas decisões, propondo algumas questões primordiais “procurarei concentrar-me sobre
duas grandes questões que me parecem fundamentais, neste momento da história.
Desenvolvê-las-ei com certa amplitude, porque considero que irão determinar o futuro da
humanidade. A primeira é a inclusão social dos pobres; e a segunda, a questão da paz e do
diálogo social.” (FRANCISCO, 2013, 185)
Aspectos conclusivos
Com este diálogo proposto e acolhendo a todos, busca-se uma Igreja mais próxima,
na qual as leis e os ritos devem ser colocados à serviço da evangelização. Aborda, ainda, que
devemos estar atentos às diversas formas de beleza na pluralidade e não somente fechados
como que enrijecidos frente às mudanças do mundo: “É preciso ter a coragem de encontrar
os novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a transmissão da Palavra, as
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diversas formas de beleza que se manifestam em diferentes âmbitos culturais” (FRANCISCO,
2013, 167).
Papa Francisco, como líder religioso, deseja uma Igreja viva e ativa, sem o medo de
errar que a aprisiona.
prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas
estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se
agarrar às próprias seguranças. Não quero uma Igreja preocupada com ser
o centro, e que acaba presa num emaranhado de obsessões e
procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e
preocupar a nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem
sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma
comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida.
Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos
encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas
que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos
sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta.
(FRANCISCO, 2013, 49)
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Francisco, líder político, sabe onde deve chegar a misericórdia de Deus e, com a
intenção de tentar mediar os conflitos sociais que assolam a sociedade, não mede esforços
para lutar contra as mazelas do mundo e os problemas do dia-a-dia.
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Conflito entre ciência e religião no Facebook
Rogério Fernandes da Silva*
Resumo: Ao estudar as comunidades virtuais da rede social Facebook nos deparamos com
comunidades ligadas ao ateísmo que demonstram uma visão particular da ciência e da
religião. Essa visão está alicerçada na ideia de conflito entre Ciência e Religião. Essa ideia de
conflito é que existe uma permanente tensão entre eles e que essa tensão serve para definir
a alteridade da identidade ateísta nos méis virtuais. Através de um questionário de
entrevista para pesquisa de dissertação foram levantados dados sobre essa crença. As bases
teóricas desta pesquisa foram retiradas das reflexões de Ian Barbour e Ronald Nunbers.
Palavras-chave: ateísmo, religião, ciência, identidade.

Introdução
O Facebook se consolidou como a principal rede social do planeta, boa parte das
interações do ciberespaço atual passam por ele. O Brasil não deixa de ser exceção. O
Facebook é a rede preferida dos brasileiros. Através dele podemos analisar as
transformações socias do país, inclusive podemos encontra vozes minoritárias que não têm
muito espaço nas mídias convencionais. Neste caso os ateus e/ou neoateus que acabam
criando diversas comunidades criando espaços de sociabilidade virtual e de criticas as
religiões e fenômenos religiosos.
Neste artigo há analise da vertente contemporânea do ateísmo, o neoateísmo e seu
papel dentro da rede social Facebook. O neoateísmo é movimento de origem de anglosaxão, que acabou tendo um papel de protagonista que dá visibilidade ateísta no
ciberespaço. O neoateísmo é um movimento recente, caracterizado pelo combate às
religiões estabelecidas, principalmente as de matriz abraâmica. Após o atentado de 11 de
setembro de 2001, foram lançadas diversas obras nesse segmento, que se tornaram Bestsellers dando visibilidade ao movimento. O atentado ao World Trade Center foi o catalisador
para o surgimento e sucesso editorial das obras neoateístas, pois a revolta contra o atentado
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foi direcionado as religiões, principalmente islâmica. Ao nome de Sam Harris juntam-se
outros escritores como Christopher Hitchens, Richard Dawkins e Daniel Dennett. 75
A página do ATEA no Facebook é um exemplo de sucesso para a demanda
antirreligiosa existente nas redes sociais e na sociedade brasileira. A página cresceu de 27
mil participantes, em início de janeiro de 2012, para 70 mil até meados de fevereiro do
mesmo ano. Além de ateus e agnósticos, existe uma pequena porcentagem de teístas que
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acompanham as publicações. Esses teístas ou são simpatizantes, ou a observam num sentido
apologético. No momento, 11 de novembro de 2014, a ATEA possui 357.562 membros na
página (hoje passa dos 400 mil), diferentemente do número de associados na instituição,
que conta com um total de 13.369 filiados. A instituição teve suas origens nas ONGs
Sociedade da Terra Redonda e da Ateus do Brasil, de 1999 e 2006 respectivamente,
organizações não-governamentais brasileiras de caráter ateísta. O ativismo ateu, presente
na rede, é bem diversificado em relação à idade, mas majoritariamente com jovens de 18 a
24 anos curtindo suas postagens.

1. Metodologia
No Facebook, o compartilhamento de imagens e vídeos tem grande repercussão,
sendo as imagens muito mais compartilhadas do que textos e vídeos. O estudo dos
pesquisadores portugueses, sobre compartilhamento nessa rede social de informações e de
ideias e as influências delas, foi o que mais se aproximou de nossa preocupação em relação
aos compartilhamentos e curtidas do Facebook. Carolina M. Barreto e Isabele R. Câmara
escrevem que:
Uma das ferramentas que mais caracteriza o Facebook é a de
‘compartilhar’. Por meio dela o usuário pode se apropriar de determinado
conteúdo visto por ele em algum lugar do ciberespaço e colocá-lo no seu
perfil. Com esse gesto, os indivíduos mostram se concordam ou não com
algo, se compactuam ou se abominam a postagem (BARRETO: CÂMARA,
2012, p. 3).
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Podemos classificar Richard de Dawkins (Obra: Deus um delírio), Sam Harris (A morte da fé: religião, terror e
futuro da razão), Christopher Hitchens (Deus não é grande) e Daniel Dennett (Quebrando o encanto: a religião
como fenômeno natural) como os principais nomes do movimento neoateu, suas obras literárias e vídeos têm
muita repercussão sobre setores seculares da sociedade.

O compartilhamento está ligado ao ciberativismo, ou ativismo online, podendo ser
por posicionamento político, religioso e, no caso desta pesquisa, antirreligioso. Os usuários
do Facebook que administram páginas ateístas estão envolvidos num ativismo antirreligioso.
Podemos perceber que muitas dessas pessoas apoiam causas sociais ligadas à laicidade e
direitos sexuais, e veem a Religião como seu principal adversário. Então, veremos nos
discursos das páginas que buscam compartilhamentos, abundâncias de mitos antirreligiosos,
tais como: a terra plana na Idade Média, a Religião que trava o conhecimento científico, o
medo de Estado Teocrático76, citações constantes dos casos de Galileu e Giordano Bruno 77,
entre outros. Temas como Giordano Bruno e Galileu Galilei são recorrentes e quase nunca
deixam de estar presentes nos debates virtuais, juntamente com outros mitos científicos
antirreligiosos como terra plana na Idade Média, proibição de dissecação de cadáveres pela
Igreja, Inquisição, Cruzadas, mortes por causa de guerras religiosas, etc. Impossível dar conta
de todas as imagens produzidas pela ATEA e demais páginas ateístas (NUMBERS, 2012).
Portanto, houve algumas opções metodológicas nas escolhas das imagens. As imagens de
conflito entre a Religião e a Ciência são uma parte da grande produção neoateísta do
Facebook.
O aumento da intensidade do ativismo antirreligioso na Internet deve-se ao
crescimento do secularismo no Brasil. O Brasil passou por mudanças no cenário religioso nos
últimos anos e o Censo tem demonstrado isso. Segundo os pesquisadores do Censo 2010, a
população brasileira tem um percentual de 8% de sem-religião, comparado aos 4,8% em
1991 para 7,4 % em 2000. Por um lado isso não significa que sejam ateus e agnósticos, pois
muitas dessas pessoas vivem sua religiosidade sem filiação institucional. Porém, tal dado
indica uma mudança no campo religioso brasileiro. Como, por exemplo, na Jornada da
Mundial da Juventude, no dia 27 de julho de 2013, houve um desempenho do grupo anarcopunk chamado Coletivo Coyote, em que dois integrantes fizeram uma exibição, seminus e se
masturbaram com imagens sacras quebrando-as em seguida. Por último, a integrante
feminina introduz no ânus do rapaz um crucifixo em plena Avenida Copacabana, a imprensa
televisiva não noticiou o final do desempenho, apenas a quebra das imagens, e foi o
bastante para reações extremadas contra a marcha no Facebook. Serve para pensar que é
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O medo pelo estado teocrático é uma constante nas páginas neoateístas.
A nova série Cosmos, sucesso em sua versão original com Carl Sagan, fez no primeiro episódio uma animação
sobre Giordano Bruno reforçando mitos antigos antirreligiosos e anticatólico.
77

154

algo desse tipo não veríamos a quinze anos atrás. Este caso mostra um alto grau de
secularização da sociedade, ou pelo menos de alguns grupos sociais recentes, como novos
protagonistas de reivindicações não-religiosas e/ou laicas.
Na pesquisa feita para o mestrado da PUC/SP, em Ciências da Religião, foi possível
perceber que as imagens compartilhadas têm um papel preponderante para as comunidades
ateístas no Facebook. Afinal, quando vemos os compartilhamentos feitos das páginas
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ateístas, vemos que são elas que estão no topo, não são os vídeos, depoimentos ou palavras
dos moderadores que possuem um amplo alcance. São as imagens. E cada uma é uma ideia
que é reproduzida e alcança novas pessoas.
Entretanto, esse trabalho não dará conta de todas as imagens produzidas, através da
observação, tentará definir as mais comuns e também tem uma preocupação com as que
trabalham com a temática ciência versus religião. É impossível dar conta de toda a produção,
mas podemos definir quais os temas recorrentes. Entre eles, considero que há três tipos de
construções principais de imagens para o Facebook nas páginas ateístas: as que trabalham o
conflito entre Ciência e Religião; as que valorizam mitos históricos, importantes para o
combate; e as que defendem o Estado laico.
Pensando sobre Peter Burke ao compreender as fontes visuais, fica definido pelo
autor que poucos autores trabalham com arquivos fotográficos em comparação com os que
trabalham com documentos escritos e datilografados (BURKE, 2004, p. 12). O que dizer das
ilustrações da internet, que possuem uma vida curta, por assim dizer e de difícil
armazenamento? O uso de imagens feito por historiadores aparece de forma apenas
ilustrativa e gera pouca discussão. A imagem serve como mera informação e confirmação
das conclusões do autor que havia chegado através de outras fontes.
Segundo Burke:
O ponto de vista que eu utilizei para escrever o livro é que as imagens não
são nem um reflexo da realidade social nem um sistema de signos sem
relação com a realidade social, mas ocupam uma variedade de posições
entre estes extremos. Elas são testemunhas dos estereótipos, mas também
das mudanças graduais, pelas quais os indivíduos ou grupos vêm o mundo
social, incluindo sua imaginação (Ibidem, p. 232).

As imagens das páginas ateístas representam as mudanças do cenário religioso
brasileiro. A emergência de novos grupos sociais, entre eles os sem Religião, ateus e
agnósticos. Tais grupos encontram na internet um espaço gratuito para se expressarem e
congregarem, o que antes estava disperso.
Baseando-se nas ideias Ian Babour existem quatro modelos de relacionamento entre
ciência e religião: o modelo de conflito, o modelo de magistérios Não-Interferentes (MNI), o
modelo de Fusão e o modelo de Complementaridade (BARBOUR, 2004). O modelo de
conflito, no qual ciência e religião competem entre si. Outro é o de Magistérios NãoInterferentes (MNI), segundo o qual a ciência e a religião operam em compartimentos
separados, não devendo haver conflitos entre eles. Ciência e religião levantam
questionamentos de tipos diferentes de mundos, caminham paralelamente. Temos ainda o
modelo de Fusão, na qual ciência e religião estão fundidas, esse modelo é oposto do modelo
MNI, apaga a distinção entre o científico e o religioso, como também utiliza da ciência para
construir sistemas religiosos de pensamento, ou vice-versa. No modelo Complementaridade,
as explicações sobre a realidade são dadas através dos olhares diferentes da ciência e da
religião, e que de forma alguma podem ser rivais. Denis Alexander, diretor do Faraday
Institute for Science and Religion e Fellow do St. Edmund’s College de Cambridge, esclarece
sobre o modelo:
O exemplo clássico é a multiplicidade de descrições necessárias à
compreensão do indivíduo humano, que correspondem à variedade de
níveis de análise proporcionados por disciplinas como a bioquímica, a
biologia celular, a fisiologia, a psicologia, a antropologia e a ecologia.
Nenhuma dessas descrições científicas é uma rival das outras – todas são
necessárias à nossa compreensão da complexidade dos seres humanos no
contexto de seu ambiente. Um relacionamento complementar semelhante
é o que une cérebro e mente. (Idem, p. 4).

Entretanto o modelo de conflito é que fundamenta a maioria das imagens
humorística das comunidades do Facebook. Boa parte do que é produzido nesse sentido é
para atacar a Religião em algum aspecto em que ela se mostre frágil. As imagens podem ser
divididas em grupos: defesa da laicidade, humor “escrachado”, defesa de direitos sexual,
blasfêmias, antirreligiosas e de conflito religião versus ciência.
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Vejamos duas imagens, que são tiradas de uma ampla produção cultural que circula
pelo ciberespaço. É claro que não é possível dá conta de todas, mas essas duas a seguir são
bem ilustrativas.
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FIG. 1 - reforço do mito78
Agora uma análise de duas imagens retiradas de um contexto mais amplo, e sem
esgotar o tema. A figura 1, um meme muito comum, é um exemplo da dicotomia entre
ciência versus religião, os personagens são estereótipos. O homem de jaleco branco
representa o cientista, que segura o microscópio, o de paletó seria o religioso
fundamentalista, com a roupa típica de tantos pastores evangélicos. Imagem recorrente, e
com várias adaptações e releituras.
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Disponível em: <https://www.facebook.com/ATEA.ORG.BR?fref=ts>. Acesso em 16/08/2014.
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FIG. 2 – novas gerações não serão atingidas79
A imagem da figura 2 mostra as sucessivas gerações, quanto mais antigas, mais
religiosas, vomitando superstição e obscurantismo nas cabeças de seus descendentes. A
geração mais nova abre o guarda-chuva da ciência para se proteger. Como podemos notar,
tal imagem é de origem estrangeira, pois a palavra ciência está em inglês. As gerações
antigas carregam, provavelmente, uma representação da Bíblia com um terço católico. O
ateísmo, e o neoateísmo, são fenômenos ocidentais, e como fenômeno antirreligioso, sua
preocupação principal é com o cristianismo, mesmo porque é a corrente religiosa majoritária
no Ocidente.

Conclusão
Por fim, a noção de alteridade rege os conflitos de ideias sobre as relações entre
ciência versus religião. A alteridade entre os grupos ateus e religiosos marcam os
posicionamentos. A alteridade é uma perspectiva plural e hibrida e no mundo pós-moderno
a convivência nem sempre é pacífica, essa noção é explicativa sobre o neoateísmo e o seu
ciberativismo. Nas páginas ateístas do Facebook convergem tensões sociais que são
expostas no meio virtual, como um grande palco das tendências do Brasil atual. Os ateus ou
neoateus criam uma identidade que se baseia na alteridade, da diferença para com o outro.
A fé na vitória da ciência, do conflito com a religião, na crença que o outro não pode
79

Idem.

compreender os desígnios do método científico justifica os conflitos e criam uma autoimagem positiva, mas provavelmente muito irreal.
O compartilhamento é a melhor forma de atrair olhares que antes não seriam
atingidos com tanta facilidade. O jovem ateu ao encontrar as páginas ateístas no Facebook
acaba criando e reforçando sua identidade cultural. Tal identidade pode mudar com o
tempo, mas naquele momento diante das relações criadas no mundo virtual o jovem acaba
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fortalecendo sua posição, naquele momento, antirreligiosa.
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A fotografia de Kevin Carter: a prática religiosa para os marginalizados na
compreensão da carta bíblica de Tiago
Wendell da Cunha Lima*
Resumo: As manifestações artísticas podem ser relacionadas com a religião através da
simbologia que nela se expressa. Este trabalho visa analisar a imagem fotográfica de Kevin
Carter, ganhadora do prêmio Pulitzer, na qual uma criança sudanesa é mostrada sendo
observada por um abutre em meio a miséria social daquela região. No contexto das
escrituras sagradas do cristianismo e especificamente na carta de Tiago, pode-se refletir
sobre a discriminação e pobreza, comparada com a práxis vivenciada pelas instituições
religiosas que atuam na ação social comunitária assim como nas consequências da pobreza e
da discriminação da vida social diária. A simbologia trazida nessa expressão artística tem um
forte teor de discriminação e marginalização que são fatores relevantes tanto na sociedade
contemporânea quanto era a época do escrito da carta de Tiago, evidenciando o contraste
com o posicionamento institucionalizado da religião.
Palavras-Chave: marginalizados, Kevin Carter, carta de Tiago.

A fotografia que incomoda por marginalizar.
A fotografia de Kevin Carter mostra uma criança desnutrida em um ambiente de
sequidão e por trás dela um abutre. A imagem foi captada no Sudão no ano de 1993 no
contexto de guerra civil e fome existente naquele país e publicada no New York Times, Kevin
e o jornal ganharam o prêmio Pulitzer de fotografia. A repercussão mundial trouxe
consequências e abriram-se especulações e dúvidas sobre a ética do fotógrafo diante
daquele quadro. O que teria acontecido com a criança? O que ele fez para ajudar naquela
situação? eram perguntas que repórteres do mundo faziam e pressionavam por respostas
(Marinovich; Silva, 2003).
A comoção e o consequente julgamento da situação tornaram-se público e provocou
discussões de caráter ético. A questão é ampliada e acalorada a medida que são divulgadas
informações de que a criança estava a poucos metros de um centro de distribuição de
alimentos, corroborada com um relato do próprio Kevin informando que após a foto
ausentou-se do local (MacLeod, 1994). A imagem também impacta pelas inúmeras
possibilidades que se pode fazer no imaginário sobre a vida ou morte da criança, na pretensa
possibilidade do abutre que espera seu alimento desfalecer.
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A foto tornou o símbolo da fome na África e “fez o mundo chorar” (MacLeod, 1994).
A miséria agora tinha rosto e lugar. A imagem deprimia, trazia reflexões, despertava
interesse em ajudar ao próximo gerando campanhas filantrópicas e pressão sobre o
fotógrafo que de algum modo foi associado àquela situação de miséria e discriminação
vivida pelo contexto social africano.
Parece que Kevin Carter tornou-se o “bode expiatório”, uma figura necessária para
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alívio das culpas de quem via na imagem, a marginalização de uma criança a poucos metros
de um centro de distribuição de alimentos do Sudão e sentia-se perturbado. É como se a
vítima expiatória morresse para que a comunidade pudesse renascer e prosseguir sem a
culpa, ou seja, renovados, morrendo eles próprios ou fazendo morrer a vítima escolhida por
eles para que o peso da culpa não recaia sobre seus ombros. Assim a morte é o lugar onde o
mais benéfico e maléfico se reúnem (Girard, 1998), é o meio encontrado para que a
comunidade enfraquecida e diante da carência de ordem procure a perseguição para que a
agressividade e revolta sejam canalizadas em um só homem (Girard, 1999).
Kevin Carter cometeu suicídio meses após receber o prêmio, porém a imagem ainda
comove e desperta a imaginação de quem a observa. A prática para os marginalizados passa
pela necessidade de visualizar a miséria retratada na arte, seja de uma foto ou de uma
imagem como a de Aylan Kurdi, o menino sírio encontrado morto em uma praia da Turquia
ao tentar chegar à Grécia no drama dos refugiados do Oriente Médio. A imagem com força
chocante transforma-se em um retrato da migração, desperta e abre discussões semelhante
da foto de Kevin Carter, um confronto de como a arte potencializa as discussões sobre os
marginalizados em um mundo onde a religião cristã institucionalizada é moralmente ética
como teoria e discurso, mas cada vez mais distante da práxis religiosa retratada nas
escrituras. A fotografia de Kevin Carter despertou em seu momento os olhos do mundo para
os marginalizados na África, a carta bíblica de Tiago deveria despertar sensações parecidas
aos cristãos que a tem como escrito sagrado.
A ética bíblica para os marginalizados na carta de Tiago.
Na temática da discriminação e marginalização, a própria carta de Tiago no
cristianismo foi ao longo dos tempos discriminada e marginalizada dentre os documentos do
novo testamento. Sendo um dos textos mais antigos foi também um dos mais discutidos

para aprovação na entrada no cânon bíblico e um dos menos estudados na academia. A
carta de Tiago foi pouco citada na liturgia eclesiástica e, na época da reforma protestante foi
chamada de “carta de palha” por Martin Lutero, que a relegou a disputa teológica sobre a
justificação pela fé da teologia paulina e a justificação pelas obras atribuídas a Tiago.
Do mesmo modo, os acadêmicos da teologia europeia não deram a importância
merecida na forma de contribuição que a carta poderia exercer na questão dos
marginalizados. Na América Latina os escritos atribuídos a Tiago encontraram um melhor
campo para estudo exegético nas questões conflituais, principalmente na relação entre ricos
e pobres, observado nas obras referenciadas de autores como Elsa Tamez e René Krueger.
Para entender a força da mensagem que denuncia a discriminação dos
marginalizados em que a carta de Tiago demonstra, faz-se necessário verificar a realidade
social e econômica do contexto dominador romano do ano 70 d.C. O sistema de dominação
romano era de repressão e controle social de cunho escravagista e clientelista, que
funcionava no caso do clientelismo por troca desiguais de “benefícios”, desse modo, o
dominador recebia bens materiais e simbólicos e os dominados, pobres ou libertos se
submetiam ao sistema opressor através de um patrão poderoso.
O contexto social romano de troca de interesses era assim reproduzido nas esferas
da vida social. As associações religiosas reproduziam internamente esse regime, com
distribuição de lugares nas reuniões, nas participações dos rituais, reforçando a ideia de
hierarquia entre as pessoas. A aparência social ou o que o individuo poderia vir a ser
considerado pela sociedade, era a ordem que definia os relacionamentos nos diversos
contextos da sociedade romana, o que naturalmente gerava marginalização, sendo esta
tratada com naturalidade na esfera dos religiosos e das religiões existentes e praticados sob
o regime romano.
Observa-se na carta de Tiago uma parte importante da ética cristã no que concerne a
discriminação. Nela não se admite que uma pessoa seja marginalizada em uma nova
concepção de vida comunitária sob o advento do cristianismo. Destaca-se a perícope de
Tiago capítulo dois como indicador para o dado inconteste de que o novo modelo cristão
que surgia trabalhava com um conceito ético da não marginalidade:
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Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não
façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham
que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas,
e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês
derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e
disserem: "Aqui está um lugar apropriado para o senhor", mas disserem ao
pobre: "Você, fique de pé ali", ou: "Sente-se no chão, junto ao estrado onde
ponho os meus pés", não estarão fazendo discriminação, fazendo
julgamentos com critérios errados?. Mas se tratarem os outros com
favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela Lei como
transgressores. (Bíblia, Tiago 2.1-4,9)
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Na mensagem exposta acima que circulou entre os primeiros cristãos e que chega
aos cristãos contemporâneos, o homem com anel de ouro e roupas finas que entra na
reunião religiosa parece representar justamente o poder dominante, visto que os
magistrados eram quem levavam esse tipo de adorno como símbolo de poder político e
status social que distinguia sua hierarquia, porém o escritor ao descrever esses detalhes
indica ter assim relatado o ocorrido com a intenção de confrontar o sistema romano com a
proposta de um novo “reino” (Tiago 2.5) prometido e anunciado por Jesus nos evangelhos,
diferente do reino opressor romano conhecido pelos cristãos originários.
Com a atitude de favoritismo e a consequentemente discriminação, a comunidade
descrita no texto amolda-se ao sistema social e pensamento romano em um procedimento
usual para época, mas Tiago deixa uma mensagem clara de que a nova comunidade não
deveria discriminar e nem marginalizar, a verdadeira natureza da fé em Cristo deveria não
fazer acepção de pessoas mesmo sob o risco de criticar todo sistema que sustenta a
estrutura social romana vigente a época.
A sociedade contemporânea que se afasta dos marginalizados.
No pensamento de Aldo Natale Terrin, a sociedade contemporânea vive uma
situação cultural inédita que ele classifica como a cultura do pós ou do não, ela é pós-atéia,
pós-iluminista, pós-cientificista, pós-niilista, e assim por diante. Não se enquadra mais em
nenhum paradigma cultural e não se deixa emoldurar em nenhum quadro (Terrin, 2003).
Portanto diante da proposta da modernidade e da vivência na pós-modernidade, o que a
sociedade experimenta é uma crise de identidade, pois traz resquícios de vários períodos e
ainda deve lidar com as novidades da sociedade contemporânea. Nessa crise de identidade

pós-moderna a sociedade contemporânea manifesta a necessidade de liberdade diante das
tradições, ideologias e das teorias que a aprisionam. Manifesta tendência ao pluralismo, mas
também manifesta sinais de egoísmo sem freios, privatiza todo valor cultural e social assim
como assume uma postura de desconfiança em relação a novas propostas culturais e
religiosas (Terrin, 2003).
As informações ficaram mais rápidas e disseminadas em grandes quantidades. O
esclarecimento, a insegurança e o medo andam juntos e tem seu lugar destacado na
sociedade contemporânea, quando através de mídias instantâneas as informações ou
imagens das guerras, roubos, homicídios e miséria são veiculados de forma quase que
imediata. Notícias das ações terroristas ou sequestro na porta de banco estão separadas por
minutos, além de informações sobre doenças que antes desconhecidas podem ser vistas em
nosso ambiente inseguro. Essas e inúmeras outras informações geram a necessidade de
segurança, vida, equilíbrio e questões que remetam a amenizar a insegurança e o medo,
percebe-se uma sociedade indefesa aos males modernos.
Porém, além dessas necessidades impostas pela sociedade contemporânea, é
inerente ao indivíduo a necessidade de comunidade. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman
a comunidade é um lugar “cálido”, um lugar confortável e aconchegante, ou, pelo menos, é
aquilo que desejamos que seja, sentimos falta e necessitamos da comunidade ideal
(Bauman, 2003). O crescimento das desigualdades, o multiculturalismo e a expansão
tecnológica contribuem para a ausência dessa comunidade imaginada, mas existe a chance
da comunidade se realizar, se for uma comunidade tecida em conjunto a partir do
compartilhamento e do cuidado mútuo; uma comunidade de interesse e responsabilidade
em relação aos direitos iguais do ser humano e com capacidade de agir em defesa desses
direitos (Bauman, 2003).
No caso do impacto da fotografia de Kevin Carter, a questão que exemplifica a crise
de identidade contemporânea é a possibilidade de produzir um contexto superficial, rápido
e pouco pensado, onde há evidentes dificuldades de relacionamentos e descredito da
religião institucionalizada. Um ambiente propício para uma série de atos que vão desde a
procura de um “bode expiatório” como resolução de um mal estar social, passando pelo
individualismo e afastamento dos marginalizados, isso tudo sob procura de uma comunidade
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ideal, que como consequência possa expressar uma ética de acolhimento e a possibilidade
de compartilhamento.
Considerações finais
Desde os cristãos originários como o descrito na carta de Tiago até os dias atuais, os
tempos mudaram, a sociedade apresentada mostra-se individualista e pronta para satisfação
das suas próprias necessidades. Existe um discurso originário ético cristão pouco utilizado e
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praticado pela religião nos dias atuais, a ética de Tiago, que é a ética do próximo, da não
discriminação, da não marginalização e que pela influência da literatura sagrada deveria ser
fator de transformação social.
Na carta de Tiago, a questão da discriminação social apresenta-se na figura de um
homem pobre, assemelha-se na sociedade contemporânea aos marginalizados pela fome e
guerras, pela religião e pela ética, negros, “gays”, mulheres, índios e minorias. Embora na
concepção pós-moderna as minorias sejam priorizadas e haja semelhança entre o discurso
de ambos, a práxis ensinada por Tiago e as necessidades contemporâneas não coadunam
para uma mudança de realidade social.
A fotografia mostrada por Kevin Carter mobilizou parte da sociedade em torno da
questão da fome na África, porém com o passar do tempo, o esquecimento deixou distante
essa mobilização, hoje com a rapidez das informações a possibilidade de mobilização é ainda
menor devido as substituições de imagens e interesses da sociedade, tudo isso torna mais
relevante e urgente a prática social originária expressa na literatura sagrada do cristianismo.
Confrontando com as crises contemporâneas de uma sociedade pós-moderna,
verifica-se que a mensagem de Tiago quando fornecida pelas organizações eclesiásticas, não
suprem os anseios do indivíduo, pois suas expectativas quanto à religião tornaram-se
individualizadas nesse intervalo da história. Por sua vez, a religião que se adapta as
necessidades da sociedade contemporânea não reproduz a ética de Tiago, mas as
realizações individuais do aqui e agora, dando respostas aos males da sociedade que
repercutem na vida pessoal. No entanto, a mesma mensagem de Tiago quando fornecida
por outras organizações são aceitas e estimuladas pela sociedade contemporânea.

Essa dificuldade de adaptação da ética de Tiago com a sociedade atual merece uma
reflexão por parte da religião cristã. Talvez se o modo de exposição na sociedade dessa
prática da literatura sagrada tivesse a mesma força da ênfase da mensagem que supre as
necessidades contemporâneas, poderiam ser observadas semente de mudanças, visto que a
mensagem da não discriminação das minorias e marginalizados é bem aceita em nossos dias.
Assim a consequência da exegese bíblica de transformação social seria uma práxis associada
à religião e não apenas associada a políticas não religiosas, ou quando religiosas não
vinculadas a guetos políticos ideológicos como no caso do catolicismo na corrente da
teologia da libertação ou por parte da teologia da missão integral no ambiente dos
evangélicos.
Vivendo e disseminando a mensagem de Tiago, as instituições religiosas poderiam
resgatar a comunidade como fator de compartilhamento e cuidado mútuo, suprindo o que
as pessoas esperam receber da religião comunitária e sendo influenciadas a compartilhar
eticamente os princípios e a essência do cristianismo originário.
O trabalho exposto não tem como pretensão abordar todos os aspectos da
contemporaneidade, tão pouco discutir conceitos da modernidade e pós-modernidade, mas
partindo da discussão da arte na fotografia de Kevin Carter, lançar luz no modo em que as
instituições cristãs portadoras de uma mensagem ética originária, respondem a
discriminação e a marginalização social e se comportam diante das necessidades
contemporâneas.
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O enfoque deste GT é reunir os trabalhos interessados em aspectos epistemológicos e
analisar, a partir das áreas de conhecimento da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões) e da História,
as perspectivas na constituição de relações possíveis entre abordagens dessas – e outras –
disciplinas. Diante de convergências, divergências e questões político-acadêmicas como
resultado de novos paradigmas historiográficos a partir do século XX, sob influência do
movimento dos Annales e sobretudo da Nova História, houve uma mudança na reflexão e
prática acadêmica, marcada por fragmentações e reformulações teóricas. Nesse ínterim,
incluíram-se novas abordagens, métodos e metodologias à História, em diálogo com outras
disciplinas, como Antropologia e Sociologia, incidindo diretamente sobre o estudo dos
fenômenos religiosos, uma vez que marcada pelos estudos de cultura e representações
(Nova História Cultural). Sendo assim, o GT aceitará trabalhos que visem discutir quais as
possibilidades de sínteses holísticas em relação ao estudo do fenômeno religioso em uma
perspectiva histórica, permeados pela relação entre História e Religião. Quais linhas gerais
epistemológicas apontam os pesquisadores para uma consolidação desta área acadêmica?
Que legados metodológicos se extraem do itinerário entre História das Religiões, Religiões
Comparadas, e a noviça Ciência(s) da(s) Religião(ões)? A proposta deste GT é discutir tais
questões e possibilidades.
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Dispensas matrimoniais: estratégias de uma elite colonial
Débora Cristina Alves*
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Resumo: Para a realização de um matrimônio no período colonial os nubentes precisavam
apresentar alguns documentos que comprovassem à Igreja e a sociedade que estes estavam
habilitados ao casamento, tais como: certidão de batismo, comprovação do estado de
solteiro(a), carta de alforria e no caso dos viúvos assento de óbito do cônjuge. No entanto,
diversos foram os casos em que esses documentos não foram apresentados ou
simplesmente não existiam. Logo, para que os consórcios fossem concretizados, a Igreja
concedeu as chamadas dispensas matrimoniais que possibilitavam aos nubentes a realização
da união, mesmo que impedidos. As dispensas analisadas no trabalho se encontram no
Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana e se referem a região de Guarapiranga
(MG) no século XVIII e foram selecionados com base nos indivíduos de duas famílias
principais da região: os Alves Ferreira e os Pinta Oliveira. Esses documentos apresentam-se
como uma fonte riquíssima para compreendermos as diversas facetas empregadas pela
Igreja e pela sociedade para que uniões, mesmo impedidas, fossem facilmente realizadas.
Nosso trabalho, portanto, consiste em analisar essas dispensas como método empregado
pela Igreja e sociedade para burlar as regras que impediam a realização de matrimônios,
muitas vezes estratégicos para ascensão social, reprodução de grupo de parentes, da
comunidade entre outros.
Palavras-chave: Matrimônio. Catolicismo. Família

Dispensas Matrimoniais
A importância do matrimônio e as leis que regiam esse sacramento foram
estabelecidas no Concílio de Trento em 1563, no qual se produziu o documento intitulado
“Doutrina do Sacramento do Matrimônio”, que definia regras básicas para que o casamento
fosse realizado. Entre os cânones registrados estavam à condenação a poligamia, o
casamento de eclesiásticos, o poder de dissolver e proibir um novo casamento, de
estabelecer impedimentos por parentesco de consanguinidade, de afinidade, espiritual e
definiu o conceito de adultério ou concubinato (Machado, 2008, p.142).
Nessas mesmas Constituições, a Igreja procurou ampliar sua influência, determinou
os caminhos que coibiram as uniões sucessivas e regulou às práticas matrimoniais
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costumeiras, como o casamento clandestino ou de jura. Sabe-se que independente do
interesse moral, doutrinal e teológico, as leis da Igreja também estariam diretamente ligadas
aos interesses políticos e econômicos que giravam em torno do casamento (Machado, 2008,
p. 142).
De acordo com as doutrinas católicas para que uma união sacramental fosse
realizada era preciso uma inspeção rigorosa por parte da Igreja, que examinava a vida dos
cônjuges e determinava diversos componentes que impediriam o casamento, como a
consanguinidade e o parentesco.
O princípio básico que norteava a realização de um casamento era o de igualdade –
igualdade etária, social, física e moral. De acordo com os textos moralistas do período era
preciso que os indivíduos: “Casem primeiro as idades, as condições, as saúdes e as
qualidades, e então casarão bem as pessoas” (Silva, 1984, p. 66).
O preceito de igualdade social estabelecido pelas normas Católicas determinou o
consentimento das uniões, livres casavam-se com livres, preto–forros com preto–forros,
cativos com cativos e pardos livres com seus semelhantes. Apesar disso notamos que ao
longo da história colonial o formato das uniões não seguiu diretamente as leis estabelecidas
pela Igreja. Como ressalta Cacilda Machado o casamento entre escravos com livres e forros
era prática comum, e em algumas regiões eram mais frequentes que as uniões entre
escravos (Machado, 2002, p.09). Essa ligação oferecia ao escravo privilégios e manobras
sociais. Assim:
Do lado do escravo (e de sua família), o casamento com pessoa livre
promovia alianças sociais externas ao cativeiro, e talvez fosse mesmo
fator de diferenciação no interior do grupo escravo. Além disso,
como se sabe, sendo o escravo do sexo masculino, a união com uma
mulher livre significava a garantia de liberdade para os futuros filhos
(Machado, 2008, p.150).
Para consolidar os matrimônios era realizada uma meticulosa inspeção por parte da
Câmara Eclesiástica na pessoa dos vigários, promotores e escrivães designados para este
fim. Uma vez contratados para se receberem em matrimônio, com escritos de compromissos
trocados, os nubentes endereçavam uma petição à Cúria a fim de publicar os banhos ou,
caso estes já fossem corridos, tirar seus depoimentos. Estes proclamas eram anunciados na
“estação de Missa Conventual em três dias festivos” nas freguesias de origem dos
contraentes, visando tornar público o contrato matrimonial (Vide, 1720, p.114).
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Para que então o casamento fosse de fato consumado era preciso entrar com um
processo para comprovar determinadas condições básicas que habilitasse ao casamento.
Deveria apresentar certidão de batismo, comprovar o estado de
solteira e descompromissada com outra qualquer instituição (como
voto de castidade e religião); sendo viúva, tinha que mostrar o
assento de óbito do outro cônjuge; provar ser livre, no caso de exescravos e seus descendentes, mostrando a carta de alforria (ou,
então, a certidão de batismo e uma cópia de testamento, para os que
fossem alforriados na pia batismal ou em disposições testamentárias)
e proclamar o futuro matrimônio em todos os lugares onde esteve
fixada por mais de seis meses, para a comprovação da inexistência de
impedimento (Faria, 1998, p.58).

171

No entanto, havia brechas para essas barreiras e várias dispensas matrimoniais foram
concedidas pela Igreja ao longo dos séculos. Essas dispensas além de se tornarem uma
alternativa à parte dos modelos impostos pela Igreja, indicavam que tanto os cônjuges como
suas famílias tinham total interesse em celebrar o matrimônio, fosse como recurso
estratégico para ascensão social, para a reprodução do grupo de parentes, da comunidade
entre outros (Machado, 2008, p.143).
Os impedimentos de acordo com a Igreja eram divididos em duas grandes classes: os
impedimentos impedientes e os impedimentos dirimentes. O primeiro, o matrimônio era
comemorado e legal perante a Igreja, mas os contraentes cometiam pecado mortal; o
segundo, além do pecado mortal, o casamento era considerado inexistente (Silva, 1984,
p.128).
Os principais impedimentos dirimentes que poderiam anular os casamentos eram os
seguintes: 1) Erro de pessoa; 2) Condição: de classe e cor; 3) Voto: quando se trata de votos
solenes; 4) Crime: se um dos contraentes cometeu algum crime ou se ambos cometeram; 5)
Cognação; 6) Disparidade de religião; 7)Força ou medo: caso um dos cônjuges foram
forçados a se casar; 8) Ordem: mesmo que seja apenas de subdiácono; 9) Ligame: se algum
dos contraentes já era compromissado com outra pessoa por palavra; 10) Pública
Honestidade: se os cônjuges já tinham celebrado vários desposórios de futuro com algum
parente do consorte ; 11) Afinidade: Se um dos contraentes possui algum tipo de afinidade
com todos os consanguíneos de seu cônjuge até quarto grau; 12) Impotência; 13) Rapto; 14)
Ausência do pároco e duas testemunhas. Já a lista de impedimentos impedientes era

reduzida a: proibição eclesiástica, voto simples de religião ou castidade, esponsais
(Machado, 2008, p.129 a 131).
Embora todas essas condições pudesse impedir que os indivíduos realizassem seu
casamento, grande parte deles conseguiram que suas faltas fossem dispensadas pela Igreja.
De acordo com Maria Nizza da Silva, os principais motivos válidos para a concessão de
dispensa enumerados pela Igreja no século XVIII, seriam:
1- se uma donzela pobre quer um parente seu receber por mulher, e
não a recebendo, ficará ela sem tomar estado;
2 – o conservar em uma família sucessão, ou a muita riqueza, como
se a mulher ficou por herdeira e é conveniente para este fim, que
case com consanguíneo;
3 – o bem comum da paz entre províncias, ou reinos, ou alguma
república, ou família grande;
4 – não achar-se na pátria da mulher outra pessoa igual, senão um
parente seu;
5 – o ser benfeitora da Igreja a pessoa, que pede, ou para quem se
pede a dispensa;
6 – o dar-se alguma soma de dinheiro;
7 – o revalidar matrimônio contraído invalidamente, por evitar
escândalo, ou perigo de incontinência;
8 – o ser pedida a dispensa por grandes príncipes, pelos quais se
entendem algumas pessoas notáveis, ou opulentas (Silva, 1984,
p.133).
Essas foram algumas das principais circunstâncias em que se podia dispensar os
impedimentos para a realização do matrimônio, contudo, distintos impedimentos, também
considerados indignos foram perdoados, já que, o que verdadeiramente interessava a Igreja
era a legitimação das relações perante a sociedade.
Os impedimentos matrimoniais estiveram ligados principalmente ao grande
movimento migratório que esteve presente em todos os lugares, especialmente de
portugueses e indivíduos de outras regiões brasileiras que se estabeleciam em locais onde
não conseguiam comprovar de imediato sua liberdade para casar.
Em diversos casos a dispensa era concedida com a garantia de determinada quantia
estipulada pela Igreja. Foi esse o caso de Fabiano Martins Moreira, português da cidade de
Santa Maria de Galegos, Arcebispado de Braga, que viera para a Colônia se estabelecendo na
região de Guarapiranga, onde viveu por nove anos quando resolveu contrair esponsais com
Antônia Maria de Alvarenga, filha do Capitão–Mor Manoel Alves da Costa e Felipha
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Alvarenga, família de posses da região. O consórcio fora denunciado visto que Fabiano não
apresentara seu registro de batismo e seus banhos matrimoniais que viriam de Portugal.
Para solucionar seu problema, Fabiano recorreu a duas testemunhas: Manoel Ferreira Cruz e
Manoel dos Santos Luiz que asseguraram conhecê-lo e que o mesmo nunca havia se casado
em Portugal ou no Brasil. Sem a comprovação de seu desimpedimento através dos banhos, a
Igreja considerava a união proibida, no entanto, com o pagamento de quarenta oitavas de
ouro a dispensa fora concedida. O casamento foi realizado sem nenhuma dificuldade, com o
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compromisso de que Fabiano providenciasse a chegada de seus banhos matrimoniais, o que
nunca ocorreu80.
Todavia nem todos os indivíduos tinham dinheiro ou fiadores para a realização do
matrimônio, e alegavam perante a Igreja sua pobreza e pediam a indulgência dos padres e
bispos para que fossem “liberados” de algumas das exigências solicitadas. Como o caso de
Miguel de Matos Vilela, filho de João de Matos Vilela e Maria Rodrigues, português, natural
da Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos, Arcebispado de Braga que viera para a região das
Minas em 1721 antes de sua puberdade e deste modo não precisava apresentar seus banhos
matrimoniais. Contudo, para se casar com Joana Pires Farinho, de 15 anos, moradora no
Chopotó e filha de Brás Pires Farinho e Sebastiana Cardoso, era preciso anexar aos autos do
processo seu registro de batismo “no termo de duas frotas e para tanto depositará de
caução vinte oitavas com pena de perdição se lhe faltar no termo”. Entretanto, Miguel
atestou sua pobreza e afirmou não ser possível apresentar a certidão de batismo no tempo
determinado, logo, para que o casamento então se realizasse recorreu-se a duas
testemunhas Manoel da Costa e Domingos Manoel dos Santos, naturais da mesma freguesia
de Miguel, para que testemunhassem em favor do mesmo, alegando a veracidade das
informações fornecidas pelo consorte81. E assim, o matrimônio foi efetuado sem maiores
empecilhos, já que eram escassos os casos em que a união fosse de fato proibida.
O que de fato se verifica é que a maior parte dos impedimentos foram contornados
com facilidade. A Igreja impedia principalmente o casamento entre: “parentes até o quarto
grau de consanguinidade, padrinhos e afilhados; os que houvessem tido cópula ilícita com
parentes (até o quarto grau de consanguinidade) do outro cônjuge” (Faria, 1998, p.60).
Todavia, os casamentos quase sempre eram liberados, através das dispensas, bastando que
80
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Arquivo Eclesiástico de Mariana, dispensa Matrimonial de Fabiano Martins Moreira no ano de 1729.
Arquivo Eclesiástico de Mariana, dispensa Matrimonial de Miguel de Matos Vilela no ano de 1742.

os consortes pagassem penitência, em orações ou missas, mediante pagamentos
antecipados, em moedas ou bens, para os mais ricos, ou em prestação de serviços, para os
mais pobres (Faria, 1998, p. 61).
A chegada de tantos portugueses à Colônia gerou diversos obstáculos para a
elaboração dos casamentos, como pudemos observar. Muitos deles vieram para cá já
prometidos em casamento às moças de suas regiões de origem ou mesmo já casados, com a
dificuldade de transportar os documentos necessários à comprovação de desimpedimento,
diversos foram os portugueses que se casaram no Brasil, mesmo que já comprometidos em
sua terra natal.
Francisco Lopes Sampaio natural da Freguesia de São Tomé de Freande, Arcebispado
de Braga viera para as Minas já comprometido com uma jovem de sua região. Em
Guarapiranga, Francisco decide-se casar com Anna de Amorim da Rosa filha natural de
Cosme de Amorim Velloso e Maria de Amorim o matrimônio, no entanto, foi impedido pela
Igreja. De acordo com as testemunhas, o consorte teria se comprometido a casar com uma
senhorita em Portugal com a qual havia se relacionado e, portanto, o casamento com Anna
seria inapropriado. Custódio Gonçalves Nogueira em seu testemunho afirma:
Que em uma ocasião quando chegou a Guarapiranga disse a
testemunha em conversa com o contraente que não podia casar
nesta America por ter impedimento na sua Pátria e que passou a
alguns tempo por falar ao dito contraente para casar com uma filha
de Manoel Bernardes a que não tem efeito mas não sabe o por que e
que logo depois mas antes de se falar neste casamento com a filha de
Cosme de Amorim Veloso lhe disse o contraente que o mesmo tinha
impedimento na sua terra e que ter lhe dito que o tinha sua [?] de
não casar nesta terra e disse outrossim que Antonio [Luis] e João de
Oliveira disseram a ele testemunha que ele tinha jurada uma moça
na sua terra e que Antônio Dias acrescentara que tinha ouvido a uma
moça da terra do contraente [?]82.
Apesar de o impedimento parecer pertinente, o casamento entre Francisco e Anna se
realizou com a pena de juramento do cônjuge que afirmou perante o juiz e o vigário que
sempre foi solteiro e nunca prometera casamento a pessoa alguma além de Anna de
Amorim Velloso com o qual não possuía nenhum tipo de ligação espiritual ou parentesco.
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Processo Matrimonial de Francisco Lopes Sampaio do ano de 1731 - Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de
Mariana.
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O que se percebe com os exemplos descritos é que a prática de dispensas
matrimoniais era mais comum do que pregavam os cânones eclesiásticos. A realidade
colonial se sobrepunha às dificuldades para o efetivo cumprimento das normas tridentinas.
A frequente imigração de portugueses fez com que o casamento entre estrangeiros e
autóctones fosse recorrente e demandava dos vigários e juízes que favorecessem a
legitimidade das uniões na Colônia.
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A confissão dos presos pela Inquisição no Brasil acusados dos crimes de
blasfêmias e proposições heréticas: uma análise dos processos-crimes.
Diogo Tomaz Pereira*

Resumo: No presente trabalho proponho uma análise centralizada nos processos-crimes dos
presos pelo Tribunal da Inquisição de Lisboa, ocorridos no Brasil entre os séculos XVI e XVIII,
acusados pelos crimes de Blasfêmia e Proposições Heréticas. Processos estes que se
encontram sob a tutela do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, digitalizados e com acesso
livre pela internet. Apesar da Inquisição portuguesa nunca ter oficialmente implantado no
Brasil um Tribunal, a Colônia portuguesa na América encontrava-se diretamente ligada e
subordinada ao Tribunal de Lisboa. Muito discreta em seus primeiros tempos, podemos
dizer que a atuação do Santo Oficio na América portuguesa acompanhou a ocupação do
território pelos portugueses. A Blasfêmia e a Proposição Herética eram dois dos vários
crimes perseguidos pela Inquisição. Comumente tratados como apenas um, possuíam suas
diferenças que os caracterizavam.Existiam duas formas que levavam os acusados até à Mesa
do Santo Oficio: sendo denunciados por alguém ou entregando-se confessando seu crime.
Uma vez preso nos cárceres, os blasfemadores e propositores tinham duas possiblidades:
manter suas questões ou afirmações e não se arrependerem; ou podiam se arrepender do
que haviam dito e aceitar a penitencia que lhe seriam impostas pelo inquisidor. Com a opção
por uma escala de observação reduzida pretendo focar nos processos-crimes onde o preso
confessou e se apresentou diante da Inquisição. Buscando assim, não só reconstruir uma
história individual como também contar essas histórias reconstruindo o mundo intelectual,
moral e fantástico desses presos.
Palavras-chave: Heresias. Santo Oficio. Tribunal.

Visita indesejada

Apesar da Inquisição portuguesa nunca ter oficialmente implantado no Brasil um
Tribunal, a Colônia portuguesa na América encontrava-se diretamente ligada subordinada ao
de Lisboa. Alguns acusados (dos casos considerados mais graves) eram enviados para serem
julgados na capital portuguesa, e dependendo da pena, podiam por lá permanecer pelo
resto da vida caso não fossem enviados para as galés ou para o degredo em alguma das
colônias. As autoridades começaram a organizar visitações para inspecionar se os cristãosnovos estavam, de fato, seguindo as crenças cristãs e renegando a fé judaica. Algo até
contraditório já que “foram compelidos pela Coroa a investirem no Novo Mundo em troca
*
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de terras e da esperança de poderem continuar a proferir sua fé, desde que fossem
discretos” (RAMOS; MORAIS, 2010, p.77). No Brasil, suas funções eram variadas.
Na América Portuguesa, os judeus estiveram à frente de engenhos de
açúcar e da armação de navios, gerenciando estaleiros e
administrando a Companhia Geral do Comércio do Brasil, uma
instituição que canalizou esforços para incrementar a ligação entre
Salvador e Lisboa (RAMOS; MORAIS, 2010, p.77).
Em 1591 ocorreu a primeira Visitação do Santo Oficio português à colônia do Novo
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Mundo, onde agentes inquisitoriais foram enviados para investigar e prender os suspeitos de
heresias. Até hoje, especulam-se os motivos que levaram Portugal a ordenar uma visitação à
Colônia. Anita Novinsky (NOVINSKY, 2009) defende que as visitas ocorreram devido as
noticias de prosperidade dos que aqui viviam, o que pode ter despertado a cobiça do rei de
Portugal. Também levando em consideração que muitos dos senhores de engenho e
comerciantes bem sucedidos eram de origem judaica. Sônia Siqueira (SIQUEIRA, 1978)
vincula o envio da Visitação ao interesse de Portugal e da Igreja em integrar o Brasil ao
mundo cristão. Bruno Feitler (FEITLER, 2013) atenta para o fato da primeira visitação, em
1591, estar ligada ao contexto da expansão geral do Santo Oficio pelos domínios atlânticos
portugueses e das visitações efetuadas na mesma época no reino. Já Ronaldo Vainfas aborda
de outra forma.
Estudos sobre a instituição inquisitorial portuguesa têm demonstrado
que o envio da primeira visitação do Santo Oficio não possuiu
nenhuma razão especial, exceto a de integrar-se a uma nova
estratégia da Inquisição lisboeta que, embora possuísse alçada sobre
as conquistas atlânticas de Portugal, até fins dos quinhentos pouco
ou nada tinha feito na África Ocidental ou no Brasil (VAINFAS, 2013,
p.36).

Na primeira Visitação, foi enviado ao Brasil como agente do Santo Ofício, Heitor
Furtado de Mendonça de aproximadamente trinta e cinco anos, além de licenciado, tinha
ainda em seu currículo o título de desembargador real e capelão fidalgo do Rei. Era homem
de foro nobre que passara por dezesseis investigações de limpeza de sangue 83 para habilitar-
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Ao adotar os estatutos de limpeza de sangue no processo de admissão de novos membros em seus quadros,
a Inquisição passou a controlar uma das clivagens estruturantes da ordem social do Antigo Regime português,
que era a separação da sociedade entre cristãos-velhos e cristãos novos.

se ao cargo inquisitorial. Desembarcou na Bahia em 9 de Junho de 1591. Em sua comitiva
vieram também D. Francisco de Sousa, recém nomeado para a Governança Geral, e Manoel
Francisco, notário; também estava presente o meirinho Francisco Gouvêa, ajudante de
ordens do visitador.
Em 28 de julho de 1591 tem início a Visitação do Santo Oficio ao Brasil.
[...] não sem grande pompa e cerimonial laudatório ao Santo Oficio e
à pessoa de Heitor Furtado, presentes o bispo com seu cabido, os
funcionários da Governança e Justiça, vigários, clérigos e membros
das confrarias, sem falar do povo que se acotovelou nas ruas da
cidade para acompanhar o cortejo inquisitorial. Heitor Furtado veio
debaixo de um pálio (sobrecéu portátil) de tela de ouro e, estando na
Sé, recebeu um sem número de homenagens e discursos de louvor,
inclusive de Marçal Beliarte, provincial dos jesuítas (VAINFAS, 1995,
p.167).
Após toda essa apresentação, Heitor Furtado deu início aos trabalhos nas terras
tropicais: publicou o Edital da Fé e Monitório da Inquisição onde se encontravam a definição
e caracterização dos crimes sob jurisdição inquisitorial. Após a divulgação do Edital, o
licenciado anunciou o Tempo da Graça, um período de até trinta dias no qual as pessoas
poderiam confessar suas culpas sem sofrerem algum tipo de penas corporais ou sequestro
de bens. “O primeiro visitador excedeu-se na perseguição a outros denunciados,
ultrapassando as instruções que recebera” (VAINFAS, 2013, p.36). Estre os condenados
estavam blasfemos, bígamos, sodomitas, feiticeiros e judeus, “tardando na Bahia muito mais
do que estava autorizado” (VAINFAS, 2013, p.36). Gerando ódio e medo na população, por
duas vezes atentaram contra a vida do licenciado Heitor Furtado. Cometido “por um certo
Rocha, morador no Espírito Santo, que em duas noites disparou seu arcabuz na janela do
Visitador” (VAINFAS, 1995, p.169). Fato esse que aparece no processo de Miguel Jorge
(PT/TT/TSO-IL/028/12935), marinheiro natural de Portugal, preso em Salvador em 1592 pelo
crime de proposição herética. Conversando com outros moradores da cidade sobre os tiros
de espingardas que foram dados na janela onde se encontrava o Visitador Heitor Furtado de
Mendonça, teria dito “que ele senhor Visitador teria feito por onde lhe atirassem as ditas
espingardas” (PT/TT/TSO-IL/028/12935/Fl.3). E ainda completou dizendo “que onde havia
noventa anos que o Brasil era descoberto e nunca nele houvera o Santo Oficio, que bem se
pudera agora também escusar” (PT/TT/TSO-IL/028/12935/Fl.6). Por ter sido considerada
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pelo Santo Oficio palavras escandalosas e que traziam consigo uma suspeita ruim
(PT/TT/TSO-IL/028/12935/Fl.19), Miguel Jorge foi sentenciado a ir a um domingo à Sé no
momento em que estivesse sendo celebrada a missa; que ficasse em pé com uma vela acesa
na mão e que pusesse um pedaço de pau atravessado na boca. Além de cumprir penitências
espirituais e pagar os custos de seu processo.

Com a língua solta
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Um dos vários problemas da Inquisição, principalmente do modo que se estabeleceu
por aqui, foi o fato de não haver apuração de denuncias. Como as denuncias eram anônimas,
poderiam ocorrer por vingança. O Tribunal Inquisitorial dispunha somente de testemunhos
para poder comprovar o crime. É evidente que o falso testemunho era uma pena gravíssima,
pois poderia arruinar a vida do denunciado e também, se fosse descoberto, a vida da
testemunha. Outra forma de ser julgado era se entregando, a confissão era feita sob
juramento dos Santos Evangelhos e o réu apresentava todos os delitos que havia cometido e
no final pedia perdão.
Dos 92 processos que utilizo em minhas pesquisas, todos digitalizados no site do
Arquivo Nacional da Torre do Tombo84, 21 se entregaram à Inquisição. “A vida era curta e a
eternidade interminável, e garantir a salvação da alma era uma questão de máxima
urgência” (SCHWARTZ, 2009, p.16). Logo se estabeleceu uma metodologia de medo,
intimidação e controle que se mostrava eficiente, tanto que Michael Baigent e Richard Leigh
(BAIGENT; LEIGH, 2001) a apresentaram como percursora da NKVD85, da SS e da Gestapo
nazista. O medo, sem sombra de dúvidas, foi uma das armas mais poderosas e eficiente
adotada pela Igreja Católica. O medo não distinguia homem e mulher, cristão-velho ou
cristão-novo, o que percebemos na leitura dos processos é que o medo tomava conta dos
confidentes, pois estava diante de pessoas que poderiam condena-lo(a) a prisão ou absolvelos.
O que levava então um indivíduo a se confessar para a Inquisição? Além do caráter
obrigatório, era o ideal de vida, com o qual este sempre fora criado: o de ser correto, ir à
igreja e se “purificar”. Assim, a penitência era uma maneira de purificação, de se aproximar
da perfeição. O pecado levava a uma auto desaprovação, estimulando a confissão. Havia
84
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também o pressuposto de que confessando e se arrependendo diante do inquisidor, outras
investigações seriam dispensadas sobre novos erros reconhecidos no ato que o lavara a
confessar. “Para o Tribunal a confissão do réu não era apenas o admitir dos delitos de que
era acusado, mas especialmente denunciar cúmplices e outros possíveis hereges” (OLTEAN,
2014, p.38). Caso os inquisidores não se mostrassem satisfeitos com a confissão o réu era
considerado diminuto “tinha de dar mais ou tudo por si. No mínimo, aguardaria anos no
cárcere como diminuto” (OLTEAN, 2014, p.38).
A apresentação voluntária diante dos inquisidores era poderia ser visto como uma
forma de evitar a prisão, o que deu certo com o índio Alberto Monteiro (PT/TT/TSOIL/028/02693) de 28 anos, no ano de 1766 em Belém do Pará. Após terem ouvido dizer na
feira da cidade por três vezes que, se fosse preciso, faria um pacto com o Diabo para poder
dormir com uma certa mulher, chegou antes dos denunciantes diante do Tribunal e
confessou ter dito por três vezes as seguintes palavras: “Diabo, se tu me fizeres a minha
vontade, permitindo-me que durma com esta mulher, eu te prometo fazer-te o que tu
quiseres, e me podes levar contigo” (PT/TT/TSO-IL/028/02693/Fl.3). Por ser índio e ter
mostrado arrependimento (PT/TT/TSO-IL/028/02693/Fl.18) cumpriu apenas penitências
espirituais e o pagamento do custo de seu processo.
Álvaro Velho Barreto (PT/TT/TSO-IL/028/08475), um fazendeiro de 48 anos da Várzea
do Capibaribe em Pernambuco, em 1594, procedeu da mesma forma que o índio Alberto
Monteiro. Após duas pessoas duvidarem que a fazenda em que ele morava era realmente
sua, disse com muita raiva “que descria de Deus e da virgem Maria se não estivesse dizendo
a verdade” (PT/TT/TSO-IL/028/08475/Fl.6). Tendo consciência do que havia dito, entregouse e confessou seus erros antes que os denunciantes o fizessem. Foi sentenciado a
penitências espirituais e o pagamento de dez cruzados pelas despesas.
Sobre a questão já tratada da purificação dos pecados, em 1594, João Rodrigues
Marinho (PT/TT/TSO-IL/028/02560), cristão velho de 48 anos, morador de Olinda,
compareceu diante da Mesa Inquisitorial querendo se purificar dos pecados cometidos e
confessou dizendo que há vinte anos disse “que a ordem dos casados que Deus fez primeiro
que todas as outras ordens eram melhor que a dos Religiosos ou tão boa” (PT/TT/TSOIL/028/02560/Fl.3). João mostrou que não tinha conhecimento do que dizia e que se
mostrava profundamente arrependido e com remorso, apresentando um desejo de
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reconciliação consigo próprio e com Deus, sendo assim, foi sentenciado apenas a cumprir
penitências espirituais e pagar os custos que seu processo gerou.
Das 21 pessoas que se entregaram ao Tribunal do Santo Oficio confessando seus
erros, todas tiveram sentenças semelhantes que consistiam em cumprir penitências
espirituais, serem proibidos de rescindirem e pagarem as despesas do processo. “A
exteriorização do arrependimento era tida como prova de sinceridade por parte do
confitente e, em muitos casos, contribuía para atenuar a sua pena” (PEREIRA, 2013, p.45).
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Muitos dos acusados de blasfêmia e proposições heréticas defendiam-se dizendo que
foram denunciados por má fé: alegavam que o acusador pretendia tão somente colocá-los
em dificuldades perante o Tribunal. É normal que eles assim o tenham feito como forma de
astúcia e numa tentativa de sobrevivência frente a um poder que lhes suplantava. Blasfemar
era parte integrante da cultura de grande parte dos cristãos, um ato do dia a dia, um ato tão
comum que até o clero não conseguia escapar. Indiferente do século, a luta contra o pecado
e o pecador permaneceu, mas em moldes distintos. Não é possível afirmar, com certeza, o
nome de todos os nascidos e moradores do Brasil que foram presos pela Inquisição. De
qualquer maneira, o que restou do período foram os registros de um Brasil ainda
dependente de sua colônia e dos hábitos e cultura de seu povo. O Brasil havia se
transformado “numa próspera colônia de grandes fazendas para onde os colonizadores
portugueses, depois de comerciar com e mais tarde escravizar a população indígena,
começaram a importar escravos africanos” (SCHWARTZ, 2009, p.181) formando assim, uma
sociedade com alto grau de miscigenação racial e principalmente cultural.
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Paradigma Indiciário e Campo Religioso Brasileiro: “talvez existam mil
Menocchios a nossa espera”
Edgar Luiz Felipe da Silva*
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Resumo: Nesta breve exposição procuramos enfocar que o estudo do objeto “religião” pode
ganhar em compreensão e aclaramento científico em uma percepção multidisciplinar a
partir da crítica epistemológica como um importante fator. Ao buscar um conhecimento
mais aprofundado, sem ceder ao descritivismo de uma “sociologia religiosa” é possível erigir
uma base para aprofundar o estudo da religião a partir de vários métodos. Com isso, a
micro-análise (Ginzburg) com seu dialogismo é uma rica possibilidade para o enfrentamento
de importantes questões surgidas no processo de construção da história das religiosidades
ilustrando um vínculo entre morfologia e investigação das crenças religiosas.
Palavras-chave: Ciências da Religião; Epistemologia; Micro-história; Carlo Ginzburg; Crenças
Populares.

1. Da busca de uma autonomia relativa para a construção de uma cultura epistemológica
entre os estudiosos do fenômeno
O que seria fazer “ciência” para um estudioso do fenômeno religioso? O sentido de
“ciência” que vale para nós estudiosos da religião é o que trata de um conhecimento e de
um discurso regrado e coerente, que explicita seus pressupostos e que controla e justifica
seus procedimentos, e se aplica, em vários níveis de aproximação, a um fato, experiência ou
realidade cultural/espiritual específicos (DREHER, 2008). Diante disso, traz à tona refletirmos
sobre os métodos e objetivos – tanto quanto as tensões e perspectivas – desta área
acadêmica. Camurça (2008) enfatiza uma primeira constatação, a de que os profissionais da
área das Ciências Humanas e Sociais estranham figurar em uma área acadêmica como se
estivessem “a serviço” de uma “disciplina básica” que retira delas subsídios para uma
metodologia própria de abordagem de um objeto sui generis: a religião!
Dessa forma Dreher (2008) entende que de maneira geral o complexo de
inferioridade86 do cientista da religião diagnosticado por Eliade, tem algo de salutar para o
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establichment acadêmico e científico. Com efeito, a proposta da(s) ciência(s) da religião
como área acadêmica surge inicialmente da percepção cada vez maior, de que o objeto
“religião” pode ganhar muito em compreensão e aclaramento científico se for estudado de
maneira autônoma e interdisciplinar. Porém, no Brasil, o estudo interdisciplinar da religião
foi moldado com base em um modelo de aliança, às vezes de complementariedade
autônoma, entre a teologia e as ciências sociais. Especialmente a herança teológica deixada
pela Teologia da Libertação. Sendo assim, Pondé (2008) também ressalta o trabalho de
Eliade, discute aquilo que seria uma espécie de “complexo de inferioridade” dos
pesquisadores em ciências da religião, que poderia ser descrito como um “drama
epistemológico”. Em suma, para Eliade não se trata meramente de uma discussão acerca do
estatuto de objeto, mas sim de uma controvérsia acerca da abordagem epistemológica do
problema ciência da religião; decorre que para Eliade é central a discussão metodológica na
prática das ciências da religião.
Em primeiro lugar, destaca Mendonça (2008) que o Brasil é um país de religião. Isto
nos desafia a buscar desde logo um conhecimento prévio mais aprofundado do campo
religioso brasileiro e depois ir verificando até que ponto nossa cultura é fruto da dinâmica
interna desse campo. Para isso, não há como fugir ao preparo de um instrumental próprio
que nos oriente nessa tarefa. Acresce Dreher (2008) que a disciplina de ciência da religião é
encarada como um agregado de disciplinas. Bem como, assume-se na prática a idéia
corrente de que a “ciência da religião” é mais um campo de estudos que atrai pesquisadores
em vista do seu objeto do que uma disciplina unívoca caracterizada como ciência em vista de
um único método que lhe seria peculiar.
Portanto, como bem coloca Camurça (2008), para Oliveira, a área da Ciência da
Religião deve buscar sua “autonomia relativa”87. Segundo Camurça (2008) as Ciências da
Religião se constituíram historicamente no século XIX enquanto área do conhecimento,
emancipando-se da Teologia e introduzindo novas concepções históricas, sociológicas e
hermenêuticas sobre o objeto religião. Não raro, o caso do Brasil, país cujas instituições de
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Oliveira vê a dinâmica das Ciências da Religião como um estudo que, a partir de uma disciplina, pesquise a
religião, levando em conta o aporte de outras, respeitando a autonomia, metodologia e teoria de cada ciência
e que capacite seus estudantes para a pesquisa e o ensino da religião conforme os parâmetros de sua disciplina
de origem (OLIVEIRA, 1995, p. 107-108).
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ensino foram em geral dominadas pela tradição positivista avessa à religião e seu estudo ou
por setores eclesiais geralmente prontos a desqualificar qualquer estudo não-teológico
institucionalmente mais independente da religião. Por outro lado, chama atenção Dreher
(2008) que a marca do estudioso da religião é o fato de que lida com um objeto de estudo
extremamente complexo, que exige uma formação multifacetada e que resiste a
simplificações. Mendonça (2008) destaca a necessidade de avançar o conhecimento teórico
e empírico sobre a religião sob os diversos ângulos disciplinares. Nesse sentido, ratifica
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Mendonça (2008) que as ciências da religião exigem do pesquisador uma erudição
multidisciplinar que lhe permite usar os vários instrumentos necessários à superação do que
simplesmente aparece aos olhos.
Conforme exposto, logo, a teologia relaciona-se com a fé e não com a religião em si;
todavia, se pudermos pôr entre parênteses (epoché) a fé, distinguindo o cientista do crente,
poderemos caminhar na direção de uma ciência da religião. Desde já, o conhecimento dos
antecedentes religiosos nos ajuda a entender as motivações do cientista, mas não pode
levar-nos a julgá-lo sob o prisma do preconceito de que sua ciência está contaminada pela fé
ou por ajustes de contas com instituições. Nesse sentido, a avaliação do cientista,
principalmente da religião, tem de partir primariamente da sua contribuição teórica para o
avanço do conhecimento. Ademais, vale ressaltar que
praticar epistemologia é experimentar, no sentido mais forte do termo, a
insegurança, o limite, o esforço de lidar com essa angústia da cognição.
Sem tal consciência, a epistemologia torna-se uma vazia burocracia
metodológica. O epistemólogo, ou a pesquisadora que pensa seu método
de trabalho, é alguém que “trabalha uma falha”, *...+ quem busca o
conhecimento do campo de procedimentos elaborados pela reflexão
epistemológica [...] é um exilado da certeza, seu idioma é o da dolorosa
busca de evidências (mal) compartilhadas. (PONDÉ, 2008, p. 12-13).

Por conseguinte, bem colocam Huff Júnior e Portella (2012) que seja lá como se
interprete o que é a religião – de forma funcionalista, reducionista ou fenomenológica – ela
está, nos gestos, expressões culturais, narrativas, guerras, cultos, festas, folclores, morais
impostas ou propostas. Nisto, poder-se-ia colocar uma assertiva sobre religião, que ela é
antes de tudo um pensamento estruturado, que explica o divino e o cosmos e implica uma

visão de mundo. Estou de acordo com Pondé (2008) que ao referenciar o historiador das
religiões alemão Kurt Rudolph, sintetiza bem a polêmica, talvez seja melhor:
*...+ sustentar o plural histórico ‘religiões’ como objeto de estudo do
fenômeno religioso [...] (Rudolph) defende a idéia de que as religiões
historicamente estabelecidas formam um universo de experiência humana
que por si só se sustenta como objeto e que de modo algum precisamos de
discussões platonizantes acerca de questões do tipo ‘o que é religião?’.
(PONDE, 2008, p. 61)
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Afinal, as dúvidas dos cientistas da religião concentram-se no problema do método.
Com isto, indaga Dreher (2008): será realmente necessário que a religião como tal seja
abstraída e isolada – mesmo que para propósitos de investigação – de objetos de estudos
mais amplos, como história, a linguagem, a cultura e a sociedade? Ou ela pode ser
adequadamente estudada a partir destes? A princípio, o problema do método da ciência da
religião ainda aguarda resolução; pois a religião é tão importante que todos os estudiosos
das diversas áreas querem ter a última palavra a seu respeito.

2. A contribuição de Ginzburg: espiando por cima dos ombros do inquisidor
Primeiramente, deve-se colocar que a micro-análise gera polêmicas com relação às
suas possibilidades de definição. Tendo em conta que esta perspectiva começou a
desabrochar com um grupo muito específico de historiadores italianos. Com isto, expõe
Barros (2007) que a micro-história merece ser tratada de maneira mais ampla, como um
novo âmbito de possibilidades, e não somente como uma corrente ou escola (dentro da
historiografia).
Em virtude disso Revel (2010) destaca que o programa de micro-história foi recebido
como uma proposta incômoda porque rompia com os hábitos da historiografia dominante.
Com isso, suscitou com certeza mais espantos do que convicção, assim sendo é
freqüentemente acolhido com incompreensões. Afinal, muitas das incompatibilidades que
alguns apontam entre essa abordagem e certos campo teóricos, estão ancoradas
precisamente na incompreensão de que a micro-história é abordagem e não campo teórico
ou corrente historiográfica.

Com o fim de esclarecer outro aspecto, Barros (2007) nos diz que a micro-história
não trabalha com generalizações, pois as motivações que produziram este tipo de
abordagem são avessas às grandes generalizações. Em vista disso Barros (2007) expõe que
encaminha-se para a seguinte idéia, a de que embora não seja possível enxergar a sociedade
inteira a partir de um fragmento social, será possível – dependendo do problema abordado –
enxergar algo da realidade social que envolve o fragmento humano examinado.
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Decorrente disso, reagindo contra a dicotomia que existe, na sociedade européia que
se afirma a partir da Idade Moderna, uma “cultural oficial” que se opõe a uma “cultura
popular” – sendo cada uma destas dimensões culturais bem delimitadas em relação à outra
– o micro-historiador italiano Carlo Ginzburg pretendeu seguir Mikhail Bakhtin (1895-1975)
na demonstração de que, mesmo que seja possível falar por hipótese na oposição entre uma
“cultura erudita” e uma “cultura popular”, existirá sempre uma “circularidade cultural”
envolvida na interação entre estes campos. Além disso, esta “circularidade cultural”
efetivamente existe e não pode ser ignorada – ela é um traço característico do vasto oceano
social. Portanto, a dicotomia entre “cultura oficial” e “cultura popular” é um falso problema.
O que se coloca é o problema da circularidade cultural, o qual se realiza como um processo
característico de sociedades como as do Ocidente cristão. Dessa forma, ao perseguir o
moleiro Menocchio na sua trajetória herética, Carlo Ginzburg também lançou luz aos limites
da Inquisição.
Em vista disso, o micro-investigador traz a nu, tanto contradições e imprecisões de
suas fontes, como limitações de sua prática interpretativa, declarando os pontos em que
está valendo-se de raciocínios conjectuais; enquanto isso o modo de narrar da macro-análise
tradicional tende a apresentar as suas interpretações sob a forma de uma verdade que é
enunciada objetivamente e de fora. Haja vista, uma vez que a micro-história trabalha muito
com as contradições dos atores sociais a serem investigados, com os discursos subjetivos,
falseados e dialógicos, trazer estas subjetividades, estes falseamentos, este dialogismo para
a superfície do texto final é uma possibilidade muito rica. Em suma, extrapolando de longe o
campo de especialização onde os seus primeiros trabalhos se engastavam, a principal
intervenção de Ginzburg no debate foi, certamente, de natureza teórica e metodológica.

Por conseguinte, aprofundando seu interesse pelo complexo tecido da cultura e das
religiosidades, Ginzburg analisou o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela
Inquisição italiana no século XVI. Contudo, ao perceber as dificuldades dos inquisidores em
classificar parte do discurso herético de Menocchio, o historiador viu-se diante de uma
complexa rede de crenças populares de longuíssima duração imbricadas no discurso oficial
da Igreja, produzindo o que denominou de circularidade cultural (HERMANN, 1997, p. 343).
O que procuro retratar, em suma, quer se trate da explicitação de um caso excepcional
como o de Menocchio – o moleiro heterodoxo do livro de Ginzburg –, os exemplares da
maneira como a abordagem micro-analítica tornou possível uma releitura dos fenômenos
maiores, são vários e vão muito além de um terreno de observação particular (REVEL, 2010,
p. 439).
Portanto, o que isso chama atenção aos cientistas da religião? Ocorre ao enfocarmos
atenção nessa possibilidade epistemológica é que o próprio recorte existe em função de um
problema, é este recorte que define o problema. Nisto o problema e o recorte estão
intimamente ligados. Ainda por cima, o mesmo ocorre com a “vida” ou com a “trajetória” de
um ator social, ou de um determinado agrupamento religioso. Dessa forma, a vida está
sendo examinada em função de um problema: isto é, Menocchio é escolhido por Carlo
Ginzburg porque o seu processo inquisitorial permite trazer à tona determinado diálogo de
culturas. Mais uma vez chamaria destaque, o que isso interessa-nos enquanto cientista da
religião no campo religioso brasileiro? Alguns pontos poderiam ser dispostos em modo
abrangente, haja vista que o matricial católico figurado no campo religioso brasileiro é
permeado por revoltas, insurreições e sedições com forte cunho de agrupamentos
religiosos. Outro ponto é que, temas atuais figuram também indivíduos caros aos conceitos
das tipologias weberianas e sensivelmente possíveis de serem analisados com uma redução
de escala.
Todavia, O queijo e os vermes (1987) é um dos resultados de um esforço de
investigação que Ginzburg Com efeito, essa constitui-se a obra de fôlego de Ginzburg como
especialista. Como resultado, trata-se de um contexto onde sua contribuição erudita foi
inegável para o desenvolvimento de um campo de estudos. Haja vista que seu trabalho
propôs, além de tudo, novas hipóteses sobre a autonomia relativa e as relações que se
estabelecem entre alta e baixa cultura, em sua relação com um substrato muito antigo de
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crenças religiosas camponesas. Além disso, sua obra tem-se rebelado particularmente
inspiradora para a reflexão entre as possíveis relações da cultura popular ou folclórica e da
cultura erudita entre religião e/ou vivências religiosas. Portanto, nessa perspectiva, são de
fundamental importância os diversos filtros sociais que recebem e reelaboram as mensagens
religiosas, a partir de vivências culturais específicas e determinadas, permitindo a
identificação de formas diferenciadas de entender e viver a experiência religiosa.
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Conclusão
De acordo com Revel (2010) é em todos os níveis, desde o mais local até o mais
global que os processos sócio-históricos (inclusive a religião) são gravados, não apenas por
causa dos efeitos que produzem, mas porque não podem ser compreendidos a não ser que
os consideremos, de forma não linear. Portanto, somente esta multiplicidade desordenada e
em parte contraditória nos permite dar conta da complexidade das transformações do
mundo social. Em vista disso chamaria atenção aqui que no campo religioso brasileiro talvez
existam mil Menocchios a nossa espera, sendo este ponto frutífero e vindouro aos
investigadores em ciências da religião. Por fim, uma das tentativas aqui trabalhadas seria
apontar tanto quanto possível a micro-análise como possibilidade na “crise epistemológica”
aos cientistas brasileiros da religião, como acentuar que a construção epistemológica é um
processo de dar visibilidade dos objetos em questão, de levantar e tomar notas dos
pormenores negligenciáveis. Haja vista que ao posicionar-me micro analiticamente (e
epistemologicamente) também busco antes de tudo iluminar inconsistências metodológicas
e não unicamente esboçar uma proposta.

Referências:
BARROS, José D’ Assumpção. Sobre a feitura da micro-história. OPSIS, vol. 7, nº 9, jul-dez
2007.
CAMURÇA, Marcelo. Ciências da Religião: método e objeto, tensões e perspectivas. In:
______. Ciências Sociais e Ciências da Religião: polêmicas e interlocuções. São Paulo:
Paulinas: 2008. p. 57-68.
DREHER, Luis Henrique. Ciência da Religião: Teoria e Pós-Graduação no Brasil. In: TEIXEIRA,
Faustino (org.). A(s) Ciência(s) da religião no Brasil. Afirmação de uma área acadêmica. São
Paulo: Paulinas, 2008. p.151-178.

ELIADE, Mircea. Nostalgie des origines. Paris, Folio/Gallimard, 1971.
ESPADA LIMA, Henrique. Narrar: pensar o detalhe à margem de um projeto de Carlo
Ginzburg. ArtCultura. Uberlândia, v. 9, n. 15, p. 99-111, jul.-dez. 2007. Disponível em:
<http://www.artcultura.inhis.ufu.br/PDF15/CG_Lima.pdf>. Acesso em 10 de nov. 2014.
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido
pela Inquisição. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
HERMANN, Jacqueline. História das religiões e religiosidades. In: CARDOSO, Ciro Flamarion;
VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Domínios da história, ensaios de teoria e metodologia. Rio de
Janeiro: Ed. Campus, 1997, p. 329‐352.
HUFF JÚNIOR, Arnaldo Érico; PORTELLA, Rodrigo. Ciência da Religião: uma proposta a
caminho para consensos mínimos. In: Numen: Revista de Estudos e Pesquisa da Religião, Juiz
de Fora, 2012. v. 15, n. 2, p. 433-456.
MENDONÇA, Antonio Gouvêa. A cientificidade das ciências da religião. In: TEIXEIRA, Faustino
(org.). A(s) Ciência(s) da religião no Brasil. Afirmação de uma área acadêmica. São Paulo:
Paulinas, 2008. p. 103-150.
OLIVEIRA, Pedro Ribeiro de. Teologia e ciências da religião: uma área acadêmica. In: ANJOS,
Márcio Fabri dos (org.). Teologia profissão. São Paulo: Loyola-Soter, 1995. p. 95-109.
PONDÉ, Luiz Felipe. Em busca de uma cultura epistemológica. In: TEIXEIRA, Faustino (org.).
A(s) Ciência(s) da religião no Brasil. Afirmação de uma área acadêmica. São Paulo: Paulinas,
2008. p. 11-66.
REVEL, Jacques. Micro-história, macro-história: o que as variações de escala ajudam a pensar
em um mundo globalizado. Revista Brasileira de Educação. v. 15 n. 45 set./dez. 2010.

190

O religioso na biografia histórica: uma introdução aos métodos de Lucien
Febvre e Carlo Ginzburg
Jorge William Falcão Junior*
Eliza Feres de Lima Moura**

191

Resumo: Não mais sob a orientação da história vista de cima, na qual só seriam dignos de
biografias históricas os responsáveis por grandes decisões políticas e econômicas, nem sob
os limites postos pelas respostas estruturalistas a tal orientação, Carlo Ginzburg, na obra O
Queijo e os Vermes (1976), marca a escrita da história ao biografar um moleiro julgado pela
Inquisição. Lucien Febvre, um dos representantes da Escola dos Annales, na obra Martinho
Lutero, Um Destino (1928), escreve sobre o monge agostiniano responsável pela Reforma
Protestante. Neste sentido, o interesse em tais obras se dará na busca de indícios dos
métodos utilizados por ambos os historiadores em suas formulações. Para isso, situaremos
tais autores e seus respectivos trabalhos biográficos nas discussões historiográficas
referentes à validade do uso da narrativa na produção do conhecimento histórico. Além
disso, consideraremos, atentando inclusive para o processo de escolha dos sujeitos
biografados, quais relações eles estabeleceram entre as ideias religiosas de Lutero e
Menocchio e suas respectivas culturas, observando o movimento verificado entre o micro e
o macro.
Palavras-chave: Biografia Histórica. Micro-História. Religião.

Introdução
A biografia, enquanto subgênero da historiografia apresenta discussões controversas
envolvendo questões de ordem linguística, filosófica, literária e antropológica. Como sugere
Javier Pena Pères em seu artigo sobre o renascimento da biografia, o uso da narrativa
biográfica na escrita da história foi questionado, como se este gênero textual fosse mais
impregnado de ideologias que os demais, servindo como instrumento de dominação em
favor dos interesses de um grupo. Além disso, a narrativa tenderia a apresentar os
acontecimentos dentro de um desencadeamento, como se estes mantivessem uma relação
de causalidade com o contexto histórico da pessoa biografada. Seria impossível, porém,
produzir história a partir de algum gênero textual isento de intencionalidades e totalmente
desvinculado das ideologias que fazem parte da vida de quem a escreve.
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Uma das discussões centrais é se a biografia realmente entrou em desuso em algum
momento da historiografia, ou se os grandes trabalhos biográficos apenas tiveram um
intervalo de insignificante considerando todo o século XX.
Ao falar do os tipos de biografia na escrita da história, Pères apresenta cinco critérios
de escolha das personagens biografadas. A primeira enfatiza as personagens relevantes; a
segunda busca notabiliza o legado e as contribuições dos Santos; a terceira se preocupa mais
com os marginais, hereges, delinquentes e rebeldes; a quarta busca os agentes comuns; e a
quinta consiste numa abordagem posopográfica (PÈRES, 2002).
Mesmo sendo tratada por poucos historiadores como uma História menos confiável e
não significativa para tal disciplina, à biografia histórica no século XX continuou a ser
utilizada

seguindo

as

transformações

teóricas

e

metodológicas

das

correntes

historiográficas. Buscaremos, pois, apresentar as biografias históricas de duas vertentes
historiográficas distintas, atentando para a relação entre as ideias religiosas dos indivíduos
biografados e suas respectivas culturas.
1.Lucien Febvre e A Escola dos Annales
Lucien Febvre foi um dos mais importantes historiadores do século XX. Estudou na
École Normale Supérieure, onde conclui os estudos em História e Geografia, mais tarde
atuou como professor de história moderna na Universidade de Estrasburgo, na França.
Juntamente com o francês Marc Bloch (1886-1944), fundou a revista Annales
d"histoire économique et sociale, que deu origem à corrente historiográfica conhecida como
Escola dos Annales. Algumas de suas principais obras traduzidas para o português são O
problema da incredulidade no século XVI (1942) e Combates pela história (1952).
Lucien Febvre compreendia a história como “filha de seu tempo” e, portanto, deveria
ela corresponder às demandas da sociedade. Neste sentido, rejeitou o modo convencional
da historiografia ao contestar sua forma dominante, propondo uma nova abordagem da
narrativa histórica de forma a torná-la mais condizente com as mudanças observadas em seu
período. Tal abordagem se daria no esforço de compreender o homem de maneira mais
ampla, inserido numa realidade tangível em seus feitos históricos (BURKE, 1992).
Os líderes Febvre e Bloch, ao realizarem uma “Nova História”, diversificaram o fazer
historiográfico por meio de produções individuais relevantes, bem como pela fundação da
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revista Annales, que surgiu num ambiente interdisciplinar em encontros em Estrasburgo, de
1920 a 1933. A finalidade de sua criação era torná-la uma ferramenta de desenvolvimento
da história por meio de sua aproximação com outras disciplinas, além de propiciar novas
temáticas de estudo. Tal construção investigativa era inovadora, pois era baseada em uma
história-problema, em uma história dos feitos humanos (não apenas história política) e na
busca da interação com outras ciências, como a geografia, sociologia e a psicologia, numa
contribuição multidisciplinar.
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1.1 O indivíduo e a psicologia coletiva em Martinho Lutero, um destino
A preocupação de Febvre com a psicologia histórica se fez presente em sua produção
sobre a Reforma. Neste sentido, a biografia histórica de Lutero teve como referência a
história social e a psicologia coletiva. Na realidade, a obra tem como centralidade “o
problema da relação entre o individuo e o grupo, entre a iniciativa pessoal e a necessidade
social” (BURKE, 1992, p.22), ou seja, é uma história-problema, na perspectiva de Febvre.
A obra Martinho Lutero, um destino, é divida em três partes tendo como base “fases”
de Lutero: a juventude, com sua nova forma de conceber o cristianismo; a sua maturidade, a
origem de outra vertente do cristianismo e o retraimento, o Lutero que se fecha em si
mesmo. É válido ressaltar que o Febvre não apresenta tais distinções como rupturas, mas
como vivências de “explorações e recuos”, isto é, um movimento oscilatório.
Febvre propõe uma leitura que considere a psicologia coletiva e as reações coletivas
do povo Alemão e as nuances do Luteranismo ao formular sua escrita biográfica. Busca
demonstrar como a imagem de Lutero foi sendo construída ao longo do tempo, tendo
referenciais as próprias ações e motivações individuais de Martinho Lutero e, ao mesmo
tempo, o papel que a sociedade o encaixara.
Febvre dá atenção às predisposições psicológicas do monge, ou seja, sua inquietude,
suas angustias, suas aflições, pois compreende que tais aspectos contribuíram para que, a
partir de sua experiência religiosa, ele tomasse então a postura do reformador. A dúvida de
Lutero quanto a sua salvação e sua pureza atormentava-o e a busca por uma tranquilidade
interior não era concretizada por meio das práticas religiosas, pois elas não lhes eram
suficientes.

Sua experiência demandava não por um sistema doutrinal, mas por uma libertação e
mansidão em Deus. Psicologicamente, Fevbre considerava a luta de Lutero absolutamente
pessoal, uma experiência interna. Também por isso, observa que as influências das leituras
que Lutero teria recebido, só deveriam ser realmente consideradas tendo em conta que o
essencial não era com quem ele esteve em contato, precisamente, mas sim, a força do
temperamento de Lutero em assimilar somente algo que já trouxesse dentro de si e ali
encontrasse repercussões.
A paz conquistada por Lutero viria somente testada pelo crivo do próprio Lutero, de
forma que o deixasse realmente seguro. Esta ancoragem ele teria recebido na revelação de
Deus por meio do texto de Romanos 3:28, através do qual adquiriu uma nova força
revigorante e onde surgiria a ousadia do reformador em 1527. Uma vez aprovada e recebida
enquanto revelação divina, o monge assumia a responsabilidade de passar para as outras
pessoas suas concepções e o remédio encontrado, desafiando estas a um posicionamento
de aceitação ou recusa dos mesmos.
O alcance da solução proposta por Lutero está ligada a fatores externos que não giram
somente em torno dos seus traços individuais. Quando se tornou vigário, em 1515, as suas
ideias começaram a encontrar espaço e aceitação no meio do povo alemão, que se
desdobrou numa mudança não apenas de ordem local, mas que abalou a estrutura da Igreja,
até então a unificada no Ocidente.
Esta relação pode ser observada como uma tensão entre a “liberdade humana e a
individualidade preservadas, e de outro, a ação do homem presente no interior de
estruturas que a limitam, condicionam e mesmo determinam” (BUKER, 1992, p.5).
2. Ginzburg e a micro-história
Carlo Ginzburg veio de uma família de intelectuais. Seu pai foi um professor de
Literatura Russa da Universidade de Turin (que na década de 1940 foi perseguido pelo
regime fascista) e sua mãe uma escritora de diversos livros publicados e traduzidos. Concluiu
sua formação acadêmica na Escola Superior Normal da Universidade de Pisa, onde
frequentou a faculdade de Letras e Filosofia, mas com o trabalho final na área de História.
Sob a orientação de Frugoni, teve contato com a História dos Annales, sobretudo com Marc
Bloch.
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O historiador que afirma não possuir nenhuma religião revelada tem a religião como
uma das temáticas mais centrais da sua produção. Em seu primeiro trabalho sobre bruxas,
Ginzburg justifica a escolha deste grupo tanto pela importância do fenômeno religioso, como
por sua inquietação em trabalhar com minorias, de modo a verificar a relação destas com a
cultura tida como predominante.
De acordo com Ginzbug, diferentemente das temáticas consagradas, que não precisam
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de justificativas por estarem diretamente ligadas aos Estados Nacionais, como no caso da
Revolução Francesa, o trabalho sobre um moleiro perseguido pela inquisição na Itália do
século XVI, acompanha a demanda de uma justificativa.
De acordo com Geovanni Levi (1992), para os historiadores que aderiram a micro
história “a pesquisa histórica não é tratada como uma atividade puramente retórica e
estética” (p.135), mas há uma busca pela descrição realista do comportamento humano,
bem como da liberdade deste dentro dos sistemas normativos e opressivos. A questão
central, portanto, se dá em “como definir as margens da liberdade garantida a um indivíduo
pelas brechas e contradições dos sistemas normativos que o governam” (p.135).
A micro-história tem como fio condutor o contraste entre o particular e o geral, ou
seja, o contexto. Este, porém, não é pensado como na corrente funcionalista, que o trataria
como um sistema determinante dos casos particulares; nem como na corrente da história
intelectual inglesa, que pensa contexto como limitações postas pela linguagem. Antes de
tudo, os micro historiadores buscam no contexto as contradições e as brechas dos sistemas
normativos que possibilitam aos particulares uma postura diferenciada da norma. Não
obstante, ao partir de casos individuais e particulares tidos como insignificantes, é possível
esclarecer aspectos de um fenômeno mais geral (LEVI, 1992).
2.1 O macro e o micro em O queijo e os vermes
A escolha de Monecchio se deu de uma maneira um tanto peculiar, pois não se tratava
de um herói, ou mesmo de um proeminente líder de um grupo, mas de uma pessoa comum
que se tornou conhecida em sua aldeia por seus posicionamentos heterodoxos.
O encontro com este indivíduo divergente da cultura dominante se deu no trato direto
de Ginzbug com as fontes. O resultado da pesquisa aponta não apenas para o próprio

personagem, mas contribui para o levantamento de hipóteses sobre a cultura do seu tempo,
uma vez que a exceção constitui, de acordo com a micro-história, um elemento chave na
compreensão daquilo tido como norma, ou seja, manifesta aspectos anteriormente não
contemplados.
O queijo e os vermes narra à história de Monecchio, um moleiro perseguido pela
Inquisição. Um dos seus pontos de divergência e com os dogmas da Igreja Católica era sobre
a natureza de Deus e dos Anjos. Para o moleiro, Deus existia na eternidade de maneira
imperfeita juntamente com o caos, se desenvolvendo como as demais coisas da natureza,
que passam da desordem para a ordem. Os anjos, antes se serem uma criação ex-nihilo,
surgiram a partir do mundo já existente, assim como os vermes surgem dos queijos. Deus,
porém, tivera aperfeiçoado os anjos de modo a utilizá-los em seu favor. Em sua narrativa,
Ginzburg não apenas fala da vida de Menocchio, mas também apresenta tanto fontes
primárias que se referem ao processo inquisitorial como as problemáticas levantadas ao
longo da investigação.
Ao optar pela microanálise, Ginzburg não desconsidera acontecimentos importantes
de projeção macro que tonaram possível o agir histórico de Menocchio, como a invenção da
Imprensa e a Reforma Protestante. A cultura da sua aldeia não é apresentada como um
reflexo direto da Igreja Católica, pois suas afirmações heréticas foram ouvidas e toleradas
por pessoas próximas durante um bom tempo, apesar das frequentes advertências.
Considerações Finais
A religiosidade de ambos biografados é tratada como experiências individuais que
não podem ser tomadas como um mero reflexo das culturas tidas como dominantes, mesmo
que mantivesse alguma relação com elas.
Ambos personagens usaram da liberdade individual para se posicionarem contra os
dogmas até então consagrados. Enquanto o primeiro teve suas ideias acolhidas por um
grupo de nobres que o livrou de um julgamento inquisitorial e o colocou na posição de
Reformador, o segundo passou pelo Tribunal do Santo ofício na Itália.
Na escrita de ambas as biografias é enfatizada a relação da cultura com as decisões e
estratégias individuais, mostrando que as leituras de mundo, bem como a religiosidade dos
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indivíduos não são pré-determinadas por estruturas de ordem social, linguística, econômica
ou cultural.
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Os redentoristas no Brasil: caminhos teórico-metodológicos de uma pesquisa
José Leandro Peters*
Resumo: o trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre os caminhos teóricometodológicos escolhidos ao longo do desenvolvimento de uma pesquisa de doutoramento
(ainda em andamento) sobre a Congregação do Santíssimo Redentor no Brasil. Tendo como
base teórica os apontamentos da chamada “História Cultural das Religiões”, procuro com o
trabalho, colocar em debate a necessidade de historicização do discurso e da prática
religiosa, compreendidos segundo os princípios de representação e apropriação. Desse
modo, entende-se que no campo religioso estão presentes diferentes interesses e
estratégias que moldam o discurso e a prática religiosa de acordo com o local de onde eles
emanam, sendo necessário ao pesquisador conhecer tanto a estrutura do dogma, também
conhecida como ortodoxia, quanto a prática religiosa, valorizando o que Nicola Gasbarro
denominou de “ortoprática”. Ressalta-se assim a importância de compreender as
religiosidades segundo o princípio da pluralidade evitando juízos de valor do tipo “popular e
erudito”, “melhor e pior”.
Palavras-Chave: Congregação Redentorista. História das Religiões. História Cultural.

1- Introdução: os redentoristas no Brasil.
A chegada dos padres redentoristas no Brasil se deu na década de 1890, mais
precisamente entre os anos de 1893 e 1894. Vieram para o Brasil redentoristas de duas
casas distintas: um grupo de alemães para atender às necessidades de assistência religiosa
da Igreja Católica no interior dos estados de São Paulo e Goiás e um grupo de holandeses
que foram buscados na Holanda para atenderem também às necessidades espirituais, mas
esses se ocuparam da cidade de Juiz de Fora / Minas Gerais, depois se expandindo pelos
estados de Minas e Rio de Janeiro.
A vinda dos padres redentoristas para o Brasil insere-se no desejo de reforma da
Igreja Católica brasileira, levado a frente por alguns bispos do país, os chamados bispos
reformadores. Esse processo teve início em meados do século XIX, em que a Igreja
objetivava reforçar a hierarquia religiosa, romper com as intermediações do Estado nas
decisões que cabiam a Igreja, bem como fortalecer uma prática católica que valoriza os
sacramentos e dogmas da Igreja em detrimento do catolicismo então praticado pela maior
parte dos brasileiros, marcado por ações teatrais, promessas e trocas com o sagrado. A
*
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Congregação Redentorista esteve entre as escolhidas pelos bispos reformadores para
promover essa metamorfose das práticas religiosas brasileiras, principalmente porque os
bispos reformadores, os quais tiveram contato com as obras escritas por Santo Afonso de
Ligório, interpretaram o discurso redentorista como uma fala que privilegiava uma série de
aspirações da reforma pretendida pela Igreja nesse período88. Embora o objetivo de atração
desses religiosos para o Brasil fosse a substituição dos valores religiosos populares, nem
sempre isso se efetivou e o resultado foi uma adequação dos princípios das duas frentes que
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integraram um catolicismo tido como reformado, mas que tinha também características das
antigas tradições populares.
Desse modo, o trabalho redentorista no Brasil, assim como ocorreu na Europa e em
outras regiões do mundo que a Congregação esteve presente, apresenta duas frentes: de
um lado um discurso em favor da defesa da hierarquia e de uma prática católica de
valorização dos sacramentos, do outro um contato direto com práticas religiosas de
externalização do catolicismo como as devoções e promessas. É esse contato religioso de
padres atuando em nome da Reforma Católica e fiéis que praticam um catolicismo
devocional que me interessa. É um contato muito rico, que quando estudado, deixa de lado
a imagem de uma dicotomia, ou disputa que em um primeiro olhar parece existir. Os
diversos relatos produzidos pelos padres redentoristas durante a atuação missionária no
Brasil postergaram a nós informações sobre as diversas apropriações do catolicismo
existentes no Brasil durante as primeiras décadas do período republicano brasileiro. Para
compreender esse contato religioso, optei por interpretá-lo pelo viés da negociação e da
apropriação de discursos religiosos distintos e não pela vertente conflituosa que a princípio
parece se estabelecer.

2- Os caminhos da pesquisa:
A pesquisa de doutoramento iniciada no ano de 2013 e intitulada “Entre a
externalização e a internalização da fé: os redentoristas e a reforma ultramontana no Brasil”
me levou a pensar e repensar o objeto de analise sob diversos prismas e entender que a
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primeira atitude de um pesquisador deve ser definir um caminho teórico metodológico a
seguir.
Ao trabalhar com o campo religioso, uma das maiores preocupações dos
historiadores hoje é não promover uma história teológica, que procura defender uma
determinada leitura da Igreja. A história das religiões pode seguira três caminhos distintos,
como aponta Sérgio da Mata: afirmar que algo é uma verdade reveladora e defender
piamente essa visão; negar, com a mesma força daquele que afirma, uma determinada
leitura; e, aquilo que me interessa, promover reflexões sobre determinados processos, o que
pressupõe questionamentos, dúvidas, incertezas, considerando que as religiosidades são
compostas de discursos e apropriações distintas, cada qual com a sua lógica interna (DA
MATA, 2010).
Assim, para promover a leitura de um encontro entre apropriações distintas do
campo religioso, me ancorei teórico e metodológicamente nos estudos clássicos de Marc
Bloch (1993) e de Johan Huizinga (2010), bem como em propostas teórico metodológicas
recentes como os estudos Eliane Moura da Silva (2013), Nicola Gasbarro (2013) e os do já
citado Sérgio d Mata (2010). Optei assim por uma analise a partir da perspectiva da História
Cultural das Religiões. Segundo os princípios religiosos defendidos por essa corrente, um dos
primeiros cuidados é compreender a religião em um sentido múltiplo percebendo as
diversas práticas religiosas presentes e não as considerando inferiores daquelas tomadas
como oficiais, entendendo assim que toda apropriação religiosa possui uma lógica para
quem a pratica. Um bom exemplo de aplicabilidade desses considerações teóricas é a analise
produzida por Carlo Ginzburg (1988) sobre os andarilhos do bem no interior das cidades
italianas. Ginzburg, com a maestria que lhe é comum, apresenta em seu estudo apropriações
distintas de um mesmo discurso: para a Igreja a compreensão e a prática religiosa dos
benandanti era um desvio, uma manifestação de feitiçaria, já os camponeses possuíam uma
lógica interna para compreender as suas religiosidades, as interpretavam como necessárias
para boas colheitas. É sob esse prisma que procuro interpretar os documentos que tenho a
minha disposição; o que me permite compreender que as tradições religiosas do provo
brasileiro, são tão importantes e têm tanto sentido quanto as expectativas do grupo de
reformadores católicos. E, além disso, cada grupo e/ou indivíduo se apropria da ortodoxia de
uma maneira distinta, dando a ela diversas formas de manifestações nas práticas religiosas.
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Depois de definidos os princípios teóricos norteadores, o próximo passo da pesquisa
foi abrir o leque de diálogo, em todos os sentidos. Foi preciso dialogar com outras áreas,
analisar outros períodos, compreender a atuação de religiosos seculares e de ordens
religiosas em espaços extra-europeus a fim de levantar questionamentos e estabelecer
comparações. O primeiro ponto que se fazia urgente era compreender a história da
formação da Congregação Redentorista, o que me levou a refletir sobre a Europa do século
XVIII e a atuação religiosa de Afonso de Ligório. Voltei a obra de Marc Bloch (1993) e tomei
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como reflexão a narrativa do autor em que ele afirma ter sido de grande importância as
conversas que efetivava com o seu irmão, então médico, para a composição de Os Reis
Teumaturgos. Bloch deixa claro em sua obra que o conhecimento da fisiologia das escrófulas
foi de fundamental importância para que ele pudesse compreender a história dos reis
taumaturgos. A escrófula sobre a qual me coloquei a refletir é a própria Congregação
Redentorista. Sem compreender a história da mesma não é possível entender as escolhas
efetivadas pelos bispos reformadores brasileiros do século XIX, nem muito menos as
escolhas dos padres que desembarcaram no Brasil em 1894. Fazia-se necessário, nesse
momento, compreender a história da congregação por dentro, entender uma série de “por
quês”: por que Santo Afonso fundou a Congregação? Qual era a concepção religiosa desse
indivíduo? Qual era o seu público alvo? Como foi o processo de evolução da Congregação
até a segunda metade do século XIX?
Para sanar esses questionamentos recorri a textos de teólogos, muitos deles
redentoristas, escritos com o objetivo de informar aos ingressantes na Congregação a
história da mesma. Foi importante também neste momento o estudo dos escritos de Santo
Afonso de Ligório, o qual deixou um número significativo de textos escritos em uma
linguagem popular e de fácil compreensão. Ao todo são cerca de 111 obras, nem todas lidas
para o trabalho em questão. Perceber como e quando essas obras foram editadas e
reeditadas, bem como entender a história de Santo Afonso de Ligório; sua vida e sua
canonização também são fundamentais para esta pesquisa. Assim, o projeto que buscava
uma pesquisa entre 1894 e 1920, precisou ser revisto e esse tempo alargado. Foi necessário
voltar a 1732, recorrer a textos de autores que se colocaram a refletir sobre o contexto
religioso da Europa do século XVIII e mais especificamente de regiões rurais do território que
no século XIX viria a compor a região da Itália. É lógico que uma análise de um recorte
temporal tão vasto que abarca quase 200 anos não é o objetivo desse trabalho. O que me

propus a fazer foi analisar determinados eventos em temporalidades distintas, mas eventos
que fazem todo o sentido para a compreensão da história da Congregação do Santíssimo
Redentor. Não busquei nesse momento, a origem, a fundação da Congregação, procurei
estudar os primeiros passos do grupo redentorista porque compreendo que os grupos
atuantes no Brasil não eram um casulo isolado, eles estão inseridos em uma tradição que
tem de ser considerada para evitar-se uma compreensão superficial do processo histórico.
Só com esse estudo foi possível esclarecer algumas questões e perceber que o que parecia
tão inovador no Brasil, já estava presente no discurso de Santo Afonso de Ligório no século
XVIII e que a relação entre os redentoristas e o discurso reformador da Igreja está
relacionada a uma determinada apropriação por parte dos bispos reformadores da história e
do discurso redentorista.
O terceiro ponto foi buscar estudos que de algum modo se aproximavam do que me
propus a fazer. Foi necessário dialogar com textos que refletiam sobre a atuação missionária
de outros grupos de religiosos em espaços distintos. O contato com esses textos me
permitiu promover uma série de questionamentos ao meu objeto de pesquisa: quais as
motivações dos padres redentoristas ao buscarem o trabalho missionário no Brasil? Qual o
grupo social foi o foco de atuação desses redentoristas no Brasil? Existiu uma visão de
superioridade / inferioridade quando do contato entre os padres redentoristas e a
população brasileira? Houve entre os religiosos redentoristas a intenção de continuidade no
trabalho missionário no Brasil? Esses questionamentos, emergidos de leituras de textos que
abordam a atuação de missionários e religiosos nos continentes africano e americano,
passaram a direcionar a leitura de alguns documentos, enriquecendo ainda mais a análise
histórica.
Enfim, de acordo com os estudos em andamento que partiram da proposta inicial de
estudar o contato entre os missionários redentoristas e o povo brasileiro entre 1890 e 1920
sob o contexto da Reforma Ultramontana no Brasil, novas exigências se fizeram presentes.
Entender o contato entre duas apropriações religiosas exigiu que eu me despisse de uma
leitura inicial que colocava as duas posições como contrárias e de acordo com o
aprofundamento do estudo da genealogia da congregação pude perceber que as premissas
inicias de uma total oposição entre a religiosidade pretendida pelos redentoristas e a
praticada pelo povo não era uma realidade. Não houve no Brasil uma grande singularidade
na atuação dos redentoristas, eles reproduziram aqui um modelo de apropriação religiosa
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presente na mensagem de Santo Afonso de Ligório, fundador da Congregação. Sem
estabelecer uma historicidade desse grupo as conclusões hoje retiradas das leituras dos
documentos não teriam sido possíveis.

3- Palavras finais:
Ao longo desse pequeno texto procurei traçar os passos de uma pesquisa que ainda
está em andamento. Procurei ressaltar ao longo das cinco páginas anteriores a importância
203

da problematização dos estudos de história das religiões, buscando perceber a prática
religiosa como a apropriação de determinados discursos, que possui uma lógica interna para
aqueles que a desempenham. O pesquisador das religiosidades deve evitar a dicotomia certo
ou errado, superior ou inferior, popular e erudito, a não ser que queira produzir um texto
que qualifique determinadas práticas religiosas em detrimento de outras e não privilegie a
pluralidade do campo religioso. Entender as lógicas internas dos discursos, os contatos, as
mestiçagens e as circularidades me parece mais rico, uma vez que leva à compreensão
histórica, sem qualificar as práticas religiosas.
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo abordar a questão do nascimento do Pai tal
como Freud desenvolvera em sua obra instituindo as normas e as leis para a organização da
civilização. Dentre as diversas saídas apontadas por Freud para lidar com o inevitável mal
estar decorrente do processo civilizatório, este estudo destaca à religião buscando precisar
como o “Pai” se apresenta na formulação da religião e na teoria psicanalítica das neuroses.
Freud já indicava que o homem enquanto sujeito circula pela verdade, pois que isso é uma
questão fundamental de sua existência, embora seja lícito dizer que ele se acomoda muito
bem à não-verdade. E para a psicanálise, do que se trata? De saber por quais vias a
dimensão da verdade entra na vida do homem. Freud, em Moisés e o Monoteísmo (1939),
responde à questão. Trata-se de dizer que é por intermédio da significação da idéia de pai,
realidade sagrada em si mesma, espiritual, cuja função, presença e dominância não pode ser
explicada pela simples realidade do vivido, a não ser pela via mítica, do a-histórico, da
inscrição do homem na origem da sua história. E com certeza na sua inscrição de seu
sentimento religioso. Essa pesquisa é bibliográfica.
Palavras chaves: Verdade. Civilização. Religioso.

O presente estudo tem como objetivo abordar a questão do nascimento do Pai tal
como Freud desenvolvera em sua obra instituindo as normas e as leis para a organização da
civilização. Dentre as diversas saídas apontadas por Freud para lidar com o inevitável mal
estar decorrente do processo civilizatório, este estudo destaca à religião buscando precisar
como o “Pai” se apresenta na formulação da religião e na teoria psicanalítica das neuroses.
Vimos a presença do pai na base da teoria freudo-lacaniana das neuroses, bem
como na fundamentação das doutrinas religiosas. Estamos falando do mesmo pai? De que
pai se trata?
Freud (1925) indaga “O que é belo na Religião não pertence à Psicanálise. Por que
a Psicanálise não foi criada por um desses homens piedosos? Por que se teve que esperar
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por um judeu absolutamente ateu?” Freud, preso ao cientificismo de tempo, não hesitava
em atropelar, se necessário, suas próprias descobertas, contanto que o preconceito antireligioso saísse vitorioso.
Fazia parte de sua consciência histórica, herdeira de uma certa visão do iluminismo
racionalista, combater o que durante muito tempo se chamou o “obscurantismo” religioso.
Deixemos de lado as circunstâncias biográficas e sócio-culturais que levaram Freud a tornarse um empedernido adversário da religião. Vejamos como em sua obra o problema religioso
foi objetivado em teoria.
Na Psicanálise Freudiana, é possível apontar dois grandes momentos de
interpretação do religioso. O primeiro, mais conhecido, é inegavelmente o que mais seduziu
Freud. Encontra-se expostos em trabalhos como, Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão, O
Mal-Estar na Civilização e etc. O segundo, menos aparente, é apenas insinuado nas
entrelinhas, nos atos falhos da escrita freudiana, como no caso de Moisés e o Monoteísmo.
Comecemos pelo primeiro, freqüentemente o mais usado como parâmetro por boa
parte das teorias psicanalíticas a respeito da Religião. O que era a Religião para Freud?
Basicamente, uma forma de defesa inconsciente, coletivamente vivida como uma gigantesca
neurose obsessiva. Mas pode-se perguntar defesa contra o quê? Contra pelo menos dois
grandes fatos psíquicos: o medo da morte e a culpa pelo desejo de morte. A Religião seria
um derivado da culpa pelo assassinato mítico do pai primordial. Nesta interpretação, não é o
medo de morrer que dá início à Religião; é o medo de matar a quem se odeia e ama ao
mesmo tempo, o pai.

A Primeira versão do pai: a morte do pai e a interdição das pulsões
No texto “Totem e Tabu” de 1913, Freud faz um profundo estudo sobre as tribos
australianas contrastando, a princípio, com sua preocupação metapsicologia de definição da
causalidade das neuroses. Essas tribos tinham o totem como sendo uma ligação tão forte
que chegava a ser maior que os laços sanguíneos, entre eles o sistema “totemismo" ocupa o
lugar de instituição religiosa. O que constitui toda essência e característica do totemismo é a
identificação de um homem com seu totem, e para Freud essa atitude ambivalente justifica
a substituição desse animal (totem) pelo Pai, e essa substituição é facilmente notada, pois se
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o animal totêmico é o Pai, não se caracteriza o Complexo de Édipo, pois não matar o totem é
não ter relações sexuais com a mãe.
Mas segundo Freud tudo que encontramos é um Pai violento e ciumento que
guarda todas as mulheres para si próprio e expulsa os filhos á medida que crescem. E esse
pai fora sem dúvida temido e invejado por cada um do grupo. O totem para Freud nada mais
é que uma representação do pai, embora o totem possa ser a primeira forma de
representante paterno, o Deus será uma forma posterior, e segundo Freud (1913) é assim
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que o pai reconquistou sua aparência humana, desse modo à relação pessoal com Deus está
diretamente ligada à relação com o pai de carne e osso.
O sentimento de culpa está, para Freud, na origem do sentimento de fraternidade e
da formação do próprio laço social. Dessa forma, Freud sustenta a tese de que a civilização
ocidental foi erguida a partir do mito do assassinato primordial e da construção do
sentimento de culpa na alma humana, A culpa transformou o Pai morto em algo mais forte
do que sua condição de vivo permitia. E assim o totem e o tabu nada mais são do que o
relato do mito fundador de nossa civilização o mito do assassinato do pai primordial, dando
origem a uma lei, e sustentando o nascimento do Pai, como lei.
O que até então fora interdito por sua existência real foi doravante proibido
pelos próprios filhos, de acordo com o procedimento psicológico que nos é
tão familiar nas psicanálises, sob o nome: obediência adiada. (Freud 1913,
p. 147).

A organização da nossa sociedade é assim elaborada por Freud: a morte do Pai é a
condição para seu renascimento como ordem. A refeição totêmica, talvez o mais antigo
festival da humanidade, seria assim uma repetição, e uma comemoração desse ato
memorável e criminoso, que foi o começo de tantas coisas: da organização social, das
restrições morais e da religião como premícia, como lei, para toda a civilização cristã.

Ilusão
Segundo o comentário de Freud a respeito do sentimento religioso em “O Futuro de
Uma Ilusão” (1930) a religião foi tratada como uma ilusão, mas a ilusão não precisa ser
necessariamente falsa, e contrária à realidade, ela apenas deriva da necessidade humana
como um propósito de vida. O propósito da vida humana já foi investigado várias vezes, mas
nunca, porém, se conseguiu obter resultados satisfatórios, e algumas pessoas afirmam que a

vida sem propósito perderia totalmente o valor, e mais uma vez só a religião seria capaz de
resolver a questão do propósito da vida humana. Mas a questão da verdadeira fonte
religiosa consiste num sentimento íntimo, que não pode nunca deixar de estar presente em
si, e esse sentimento poderia se designar como uma sensação de “eternidade”, um
sentimento sem limites, Freud (1930) menciona o sentimento “oceânico”, e esse sentimento
configura um fato puramente subjetivo e não um artigo de fé, não traz consigo uma
imortalidade pessoal, mas constitui uma fonte de energia religiosa e é dessa energia que
várias igrejas se apoderam. Acredita-se que mesmo que uma pessoa rejeite toda a crença e
toda ilusão, pode continuar chamando a si mesmo de religiosa baseado apenas nesse
sentimento oceânico. Esse sentimento significa um vínculo indissolúvel, o de ser único com o
mundo externo como um todo.
Afinal de contas um sentimento só poderá ser fonte de energia se ele próprio for
expressão de necessidade interna. Não se pode pensar em necessidade de infância tão
intensa quanto a proteção do pai. Dessa maneira o papel desempenhado pelo sentimento
oceânico, que poderia buscar algo como a restauração do narcisismo ilimitado, é deslocada
de um lugar em primeiro plano.
Com certeza o sentimento oceânico a partir daí se tenha vinculado a religião. Vale a
pena ressaltar que o sistema de doutrinas religiosas, apesar de ilusões e criações psíquicas,
explicam os enigmas deste mundo com perfeição invejável e garante umas providências
cuidadosas que compensarão uma frustração futura. O homem comum só imagina essa
providência sob a forma de um pai engrandecido, pois, somente um pai pode compreender
as necessidades dos filhos do homem, por meio de normas, regras e proibições. O Deus que
tudo vê, tudo sabe e direciona seus filhos, o prodígio científico não dissipou a ilusão
religiosa, criou novas ilusões. Se antes, oprimindo pela grandeza incontrolável do ambiente
humano e natural, o homem criava um deus alienígena para protegê-lo, agora, com seus
artefatos tecnológicos, quer encarnar esse mesmo deus. O desejo de Deus persistia, e Freud
não encontrava outra saída para entendê-lo, a não ser bater na tecla da impotência original.

Os Ideais da civilização
O que significa a afirmação de Freud de que a religião é um ideal civilizatório?
Significaria afirmar que seria uma saída encontrada pelo sujeito como solução para o conflito
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entre o impulso à satisfação individual das pulsões mais primitivas e a civilização? A tese de
Freud é precisamente esta com relação à religião:
A insegurança da vida, que constitui um perigo igual para todos, une hoje os
homens numa sociedade que proíbe ao indivíduo matar, e reserva para si o
direito à morte comunal de quem quer que viole a proibição. Aqui, então,
temos justiça e castigo. (Freud, 1927, p.65).

Sua tese fundamental sobre civilização ou a cultura se edifica sobre a coação e
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sobre a renúncia pulsional, ou seja, se edifica sobre o sacrifício de sua satisfação. Para Freud
a entrada do ser humano na civilização se dá a partir da renúncia das pulsões.
Não podemos esquecer a consideração que Freud faz a respeito da relevância da
renúncia pulsional na formação das neuroses no texto “O Futuro de Uma Ilusão” (1927).
Desta forma a neurose seria o preço pago pelo sujeito para seu ingresso na civilização, visto
que este fenômeno, assim como a formação das neuroses, se dá com a renúncia das
pulsões.

A dimensão da verdade
Freud já indicava que o homem enquanto sujeito circula pela verdade, pois que isso
é uma questão fundamental de sua existência, embora seja lícito dizer que ele se acomoda
muito bem à não-verdade. E para a psicanálise, do que se trata? De saber por quais vias a
dimensão da verdade entra na vida do homem. Freud, em Moisés e o Monoteísmo (1939),
responde à questão. Trata-se de dizer que é por intermédio da significação da idéia de pai,
realidade sagrada em si mesma, espiritual, cuja função, presença e dominância não pode ser
explicada pela simples realidade do vivido, a não ser pela via mítica, do a-histórico, da
inscrição do homem na origem da sua história. E com certeza na sua inscrição de seu
sentimento religioso. E, enquanto não tivéssemos consciência da verdadeira razão de ser do
religioso, agiríamos, sentiríamos e pensaríamos como a criança, o neurótico e o “primitivo”.
Do ponto de vista da cultura, este desconhecimento era indesejável, por vários motivos.
Dominados pelo medo e pela culpa, os homens tendem a ser intolerantes, dogmáticos,
cruéis e fanáticos. Para se protegerem do medo da morte, inventam um mal, que pensam
poder controlar. O estranho, o diferente, o dissidente, não raro passam a ser suportes dessa
“essência”, e, em conseqüência, vítimas das mais ferozes perseguições.

Freud acreditava que a religião era uma fantasia como qualquer outra. Seu motor
era o desejo de proteção contra a morte e o sofrimento ou o desejo de expiação da culpa. O
sentimento religioso era o estranho, que ele queria, a qualquer preço, tornar familiar.
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Resumo: Para Meslin o papel da Ciência das Religião não é buscar apreender uma realidade
“metafísica ou teológica”, mas “ultrapassar o domínio do empírico dos fatos religiosos para
alcançar a compreensão interna do sagrado-vivido”. Embora tenha como fontes os dados
empíricos, a Ciência da Religião, segundo o historiador francês, não é um saber sobre a
realidade fenômenos aparentes, ela deve “ir, do estudo dos diversos sistemas religiosos
conhecidos, àqueles de suas estruturas fundamentais, para alcançar a análise dos conteúdos
subjetivamente vividos pelo homem religioso”. A Ciência da Religião é, pois, uma ciência
compreensiva, que busca entender aquilo que a manifestação empírica do fenômeno
religioso representa para seus adeptos. Assumindo uma postura fenomenológica, Meslin
prefere não definir o termo religião a partir de uma leitura metafísica, que falsearia o
sentido da pesquisa científica em questão, segundo sua interpretação. Destarte, ele não
teme postular um conceito de sagrado, que seria uma espécie de relação do humano, pois
segundo assevera, só se pode compreender a experiência do divino, ou aquilo que o homem
conhece do sagrado, por aquilo que nos é dito por meio dos sistemas de expressão “teóricas,
conceptuais, rituais ou simbólicas”, e que são, todas, formas de linguagens humanas”.
Palavras-chave: Método, Ciência da Religião, Objeto.

Introdução
No Brasil, a Ciência da Religião é um dos rebentos mais novos entre as áreas de
pesquisa das ciências humanas e, entre, seus temas mais pujantes estão as questões
metodológicas, que envolvem sua própria nomenclatura. Ciência da Religião, que
pressupões unidade de método, ou pelo menos a preponderância de um viés interpretativo,
e de objetos; Ciências da Religião, que pressupões pluralidade de métodos e unidade de
objetos e, por fim; Ciências das Religiões, em que tanto métodos quanto objetos são plurais.
No presente trabalho, pretende-se aborda a possível contribuição estudioso do
fenômeno religioso, Michel Meslin (1926-2010), para o desenvolvimento desse campo de
estudos. A escolha do autor se deu devido ao quase inexistente de estudos sobre uma obra
que pode, de algum modo, ajudar na viva discussão epistemológica à cerca da Ciência da
Religião no Brasil. Como metodologia será feita a leitura monográfica de duas das principais
obras do autor francês; Pour une science des religions (1973), em que encontramos, no cerne
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do debate, a proposta de Meslin para o estudo do fenômeno religioso e também
L'Expérience humaine du divin (1988), considerada pelo próprio autor como uma
continuação lógica da obra anterior, embora deva-se considerar o tempo decorrido entre as
escrita de ambas as obras. No primeiro trabalho proposto como foco temático do presente
estudo, Meslin afirma que “a ciência das religiões se situam na confluência de várias
disciplinas: história, fenomenologia, psicologia sociologia”, porém guardando uma
“inalienável originalidade” (MESLIN, 1973, p.13) em relação aos métodos das citadas
ciências.
1. Do método e do objeto de estudo da Ciência da Religião segundo Meslin
Para o autor, o papel da Ciência das Religião(ões) – no plural segundo a transcrição
literal do francês, mas no singular segundo podemos depreender da análise do próprio texto
– não é buscar apreender uma realidade “metafísica ou teológica”, mas “ultrapassar o
domínio do empírico dos fatos religiosos para alcançar a compreensão interna do sagradovivido” (MESLIN, 1973, p.13). Ou seja, embora tenha como fonte os dados empíricos, a
Ciência da Religião, segundo o historiador francês, não é um saber sobre a realidade de
fenômenos meramente aparentes. A frase “a ciência da religião é um ciência empírica”, não
se aplicaria ao “pé da letra”, uma vez que ela deve “ir, do estudo dos diversos sistemas
religiosos conhecidos, àqueles de suas estruturas fundamentais [...], para alcançar, enfim, a
análise dos conteúdos subjetivamente vividos pelo homem religioso”. (MESLIN, 1973, p.14).
A Ciência da Religião é, pois, uma ciência compreensiva, que busca entender aquilo que a
manifestação empírica do fenômeno religiosos representa para seus adeptos.
Meslin se pergunta, retoricamente, se a ênfase em um viés hermenêutico e o medo
de qualquer método concreto, que seja em última análise reduto, não poderiam transforma
a Ciência da Religião em uma pseudofilosofia, dedutiva ou especulativa? Não, é a resposta
do autor, que defende que essa ciência só se afirmará como tal quando conseguir realizar a
síntese entre o empírico e o hermenêutico, sobre aquilo que “busca a significação essencial
das estruturas fundamentais do homem”. A hermenêutica é a ponte que permite ao
pesquisador unir a diversidade de modos de compreensão sobre a atitude religiosa do
humano. “O sagrado *é o que+ aparece ao fim dessas diferentes análises, como um elemento
da estrutura mesma do homem”. (MESLIN, 1973, p.p.260-261).
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Assumindo uma postura fenomenológica, Meslin prefere não definir o termo religião
a partir de uma leitura metafísica89, que falsearia o sentido da pesquisa científica em
questão, segundo sua interpretação. Destarte, ele não teme postular um conceito de
sagrado, que seria uma espécie de relação do humano, pois segundo assevera só se pode
compreender a experiência do divino, ou aquilo que o homem conhece do sagrado, por
aquilo que nos é dito por meio dos sistemas de expressão “teóricas, conceptuais, rituais ou
simbólicas”, e que são, todas, formas de linguagens humanas (MESLIN, 1973, p.8). Citando
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Heidegger, afirma que várias “hermenêuticas são necessárias para compreender as
linguagens, pelas quais o homem exprime sua relação com o sagrado e tanta afastar a
angustia fundamental de sua própria existência, em um universo em que ele está jogado”
(MESLIN, 1973, p.8).
Todo ato religioso é composto por dois movimentos, afirma o autor; o primeiro é o
da “apreensão do sagrado pelo homem, percebido como uma realidade objetiva e
transcendente, por meio de uma experiência racional ou emocional, poética ou simbólica”, e
o segundo movimento e “a expressão que ele dá a esta realidade, fazendo-a imanente”.
(MESLIN, 1973, p.08).
Historicamente, podemos enquadrar a produção de Meslin no quadro teórico dos
estudos sobre o fenômeno religioso, que se inicia na modernidade, e conta com autores
como Lessing, Herder, Schleiermacher e na França tem como representante Benjamin
Constant de Rebecque. Com relação a este último, podemos criar uma linha de
“hereditariedade intelectual” direta. Para ilustrar melhor nosso posicionamento, vejamos
como Constant de Rebecque coloca seu pensamento sobre a questão da relação entre
sentimento religioso e a religião em sua forma histórica: “Até agora tem-se considerado
unicamente o lado exterior da religião. Falta para ser pensada e realizada, na sua totalidade,
a história do sentimento interior.” (CONSTANT DE REBECQUE, 1824, p.13). E sobre a essência
religiosa do humano, frisa Constant: “Se há, então, no coração do homem um sentimento
que seja estranho a todo o resto dos seres vivos, que se reproduz sempre, qualquer que seja
a posição em que o homem se encontre, não é provável que este sentimento seja uma lei
fundamental de sua natureza?” (CONSTANT DE REBECQUE, 1824, p.3). Ao redarguir os
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“mestres da dúvida”, Meslin complementa retoma, em termos contemporâneos, a ideia
central de Constant de Rebecque, ao escrever que: “Podemos perguntar se, num certo
sentido, [...], não é em primeiro lugar no homem que devemos aprender e reconhecer a
religião. Pois a essência desta é ser em primeiro lugar uma existência”. (MESLIN, 2014, p.44).
Um pouco mais à frente, ainda em coerência com o pensamento de seu compatriota do
século XIX, ao definir do ponto de vista objetivo a religião, Meslin destaca que ela é “uma
resposta do homem às exigências de sua condição de ser limitado e finito”. (MESLIN, 2014,
p.45). A finitude é o elo de ligação entre o humano e o sagrado, pois “ao encontrarmos o
homem nós não o encontramos isolado em seu microcosmo. Ele se situa em face à uma
outra realidade, mais vasta e que ele não pode jamais definir totalmente, nem de forma
perfeita, porque ele é um ser limitado.” (MESLIN, 1973, p.261). A religião é um anelo de
esperança que possui o homem em transcender sua própria existência.
Meslin tenta alcançar, em seus estudos acerca do fenômeno religioso, uma síntese
entre o normativo e o descritivo. Para ele, o “estudo da religião pode ser concebido como o
discurso do homem sobre Deus, a fim de definir suas relações com Ele, mas também como
uma sequência de visões de mundo. Pois, fazendo derivar de princípios divinos revelados aos
homens o próprio sentido da existência deles, é que a religião age como fator de coerência
das sociedades e de coesão dos indivíduos”. (MESLIN, 2014, p.44). Seria legitimo, pois, para
nosso autor, “analisar sob um duplo aspecto; seu conteúdo objetivo, que é sua doutrina, e
de sua mensagens, que revelam ao homem o código particular de suas relações com o divino
e explicitam numa linguagem pertinente para o homem o Ser próprio de deus e seu
conteúdo existencial”. (MESLIN, 2014, p.46).
O autor francês defende uma postura de autonomia para seu objeto de estudo,
dizendo que a religião “constitui assim um valor de fato que o observador deve levar em
conta, enquanto tal, sem prejulgar sobre seu valor intrínseco, pois a realidade de uma
experiência religiosa permanece independente da verdade objetiva dos princípios que ela
coloca em jogo e dos dogmas ela proclama”. (MESLIN, 2014, p.p.44-45). Escreve ainda que,
“a religião é aquilo que coloca o homem em contato com o infinito, *...+” e que ela pode
“portanto, ser definida com relação a esse objeto externo ao homem, a esse ser diverso de si
mesmo que ele chama Deus ou divino, quer este seja singular ou plural, mas que sempre se
situa além dos sentidos e que o homem reconhece como transcendente”. A religião é, deste
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modo, “experiência a partir da qual o homem toma consciência *do+ Totalmente Outro”.
(MESLIN, 2014, p.46). A religião é “o testemunho de uma relação entre o homem e outra
coisa, de uma possessão particular pela qual ele entende modificar sua própria vida”.
(MESLIN, 1973, p.08).

2. Dos sentidos da palavra religião.
Em seu livro, L'Expérience humaine du divin, Meslin elenca cinco sentidos
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contemporâneos para o termo religião, vejamos, na ordem em que aparecem, as definições
conceituas que a palavra religião possui, hodiernamente, segundo Meslin.
O primeiro sentido, ou sentido geral, como denomina o autor, é aquele que se
aproxima do da antiga noção de religio, ou seja, um sistema de crenças e práticas inseridos
num determinado espaço e tempo. É aquilo à que nos referimos ao dizermos “religião
cristã”, “religião muçulmana”, “religião budista” etc.; O segundo sentido, complementar ao
primeiro, segundo o autor, “designa o valor ideal que a “verdadeira” religião constitui para
seus próprios fieis, a religião que eles praticam. Esta aparece como um sistema exclusivo ao
qual eles se referem e por cujo parâmetro eles julgam as demais religiões”; ao terceiro
sentido cabe o sentido sociológico do termo, a religião é “todo o complexo das atividades
humanas informadas pela fé. A religião exerce então uma função de legitimação que
permite unir a uma realidade última, universal e sagrada o mundo e a sociedade construída
pelo homem”; o quarto sentido é o que implica o valor moral da religião, a ação do crente
para com seu próximo, para além dos atos de devoção para com a divindade; o quinto
sentido é o da ordem existencial, “que justifica as atitudes e as ações de uma vida humana”,
são aquelas “formas religiosas que aparecem diante de nós” que “dão prioridade a
experiência direta sobre o raciocínio metafísico”, que “tendem a realizar uma harmonia com
a natureza muito mais do que em regulamentar sua utilização”. (MESLIN, 2014, p.49).
Pelas definições destacadas por Meslin, percebe-se a pluralidade conceitual que o
termo religião pode assumir, ou como escreve o próprio autor, a oscilação continua do
campo semântico do termo entre “as acepções particulares que designam as formas
histórica da religião”. (MESLIN, 2014, p.50). Todavia frisa o autor, a análise dos sentidos do
termo religião quedaria insuficiente se não se preocupasse em definir a essência comum e
os princípios gerais que “o conceito de religião encerra”. (MESLIN, 2014, p.50). Quais seriam,

pois, essa essência e os traços gerais que encontraríamos como sentido universal para o
termo religião?
Segundo frisa nosso autor, em sua busca por uma descrição universal do termo
religião, “é possível definir uma religião como uma lei considerada sagrada, por que ela dá,
em nome da vontade divina, as regras de morais da vida; como uma comunidade que une os
fiéis; e como um caminho que permite ao homem ultrapassar sua própria condição de ser
marcado pela finitude unindo-se a Deus.
Estas três características se encontram mesmo quando o termo “religião” não existe,
para definir uma tal experiência.” (MESLIN, 2014, p.50). Redarguindo os possíveis opositores
de sua tese, que poderiam levantar a hipótese de que essa características seriam comuns
apenas às religiões de origem comum abraâmica, escreve o pesquisador: “penso que não,
pois a comparação com o hinduísmo e com o budismo se revela, a esse respeito, muito
esclarecedora”. Conforme destaca, o seguidores do hinduísmo (termos criado pelos
ocidentais), “dizem e pensam de si serem aqueles que seguem o santana dharma [caminho].
Ora, dharma significa uso, aquilo que está aquilo que está estabelecido conforme à ordem e
à justiça. Santana dharma, portanto, é a Lei eterna [lei]. [...]. Mas não devemos esquecer
que dharma é sempre empregado no sentido de um comportamento social, o dos deveres
rituais e das obrigações ligadas à casta [comunidade]. (MESLIN, 2014, p.52). Já os budista
definem de forma tríplice a sua crença, que é expressada por seus fiéis da seguinte forma:
“Meu refúgio é Buda, o Dharma, a Sangha.” Ou seja, “o ensinamento do mestre, a lei e a
comunidade monástica dos fiéis”. (MESLIN, 2014, p.52).
Lei, Caminho, Comunidade, determinam, para nosso autor, “os contornos de uma
experiência vivida coletivamente”. Para fundamentar sua posição, cita o filósofo polonês
Kolakowski, que frisa que a religião “se define primeiro como o ‘culto socialmente
estabelecido da realidade eterna’.” Como podemos ver, para Meslin, a religião assume um
caráter fortemente existencial, “que se funda na tomada de consciência pelo homem de
seus próprios limites, e como uma interrogação sobre si mesmo sobre a razão de ser no
mundo, bem como sobre tudo o que o ultrapasse.” E, parafraseando Heidegger, destaca: “o
homem é dominado de inquietude e temor quando percebe que é projetado num mundo
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sem o ter desejado, e que ao final de um de um tempo que sempre foge ao seu domínio, ele
pode muito bem encontrar apenas o nada.” (MESLIN, 2014, p.53-54).
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Cosmos e temporalidade: discussão acerca da liberdade, do poder e da
juventude no Opus Dei
Nayara Cristina Lizarelli*
Resumo: Utilizando como ponto de partida as antigas sociedades europeias tradicionais,
alicerçadas sob vertente “substancializada” (TÖNNIES, Ferdinand) de ideias inquestionáveis,
que tomaram forma e corpo principalmente após a institucionalização da Igreja Católica
Apostólica Romana, principalmente pós século VI dC, responsáveis por transformá-la em
núcleo de poder absoluto, a presente pesquisa propõe uma discussão sobre os processos
históricos da Igreja enquanto disseminadora deste poder e da força histórica e moral
presente no mesmo, traduzida através do discurso. Com o fenômeno de “desencantamento
do mundo” (WEBER, Max), a sociedade europeia medieval passou por significativas
mudanças e a Igreja Católica teve suas doutrinas questionadas. Acredita-se que tal processo
de racionalização não a atingiu de maneira a quebrar seu núcleo de poder coercitivo, mas
que este poder tomou novas formas no decorrer dos acontecimentos históricos e das
mudanças sociais, permanecendo até o presente. Tal hipótese nos permite olhar para a
instituição tradicional da contemporaneidade como a corporização política destes antigos
núcleos. Neste sentido, tendo como objeto as práticas institucionais do Opus Dei, a pesquisa
objetiva compreender, de forma geral, como o mesmo lida com os diversos desafios da
contemporaneidade, atraindo fiéis – principalmente jovens –, reconstruindo entre os mesmo
concepções relacionadas à liberdade, moralidade e subjetividade. Objetiva também
compreender o porquê do significativo número de jovens que recorrem à tradição e ao Opus
Dei, deixando-se conduzir por seus valores, doutrinas e regras em um contexto em que as
liberdades são afloradas e exacerbadas.
Palavras-chave: Tradição. Igreja Católica. Iluminismo. Contemporaneidade.
Introdução
A

Idade

Média, dentre

seus

vários

acontecimentos,

foi

marcada

pela

institucionalização e legitimação política da Igreja Católica Apostólica Romana frente à
conjuntura social existente, compondo assim, uma época de dominação do poder, das
verdades e das ações de cada parcela humana, criando uma Europa cristianizada, em
contraponto à cultura Greco-romana prevalecente até então. A Igreja Católica, com o intuito
de criar um mundo fechado, de verdades absolutas, onde cada coisa possui seu próprio lugar
que lhe é de direito natural, rompe com a cultura greco-romana, profanando-a. Neste
mundo fechado e harmonioso, a Igreja tornou-se forte e legitimou sua ordem e seu poder,
não permitindo qualquer vestígio que pudesse pensar o homem sem o estabelecimento da
relação do mesmo com os seres divinos. Há, nesta formação ideológica doutrinal um
*
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paradoxo: ao mesmo tempo em que as verdades greco-romanas eram ilegitimadas, teólogos
da Igreja cristã se apropriaram de algumas correntes preexistentes para constituir uma
teologia do cosmos, com ressalva a Santo Agostinho e São Tomás de Aquino.
Nesse sentido, com o intuito de compreender os vieses teológicos da Idade Média, a
formação do poder, a influência sobre o homem e sobre o ser do homem, assim como as
verdades absolutas e a formação institucional e cultural da Igreja Católica no período, tornase imprescindível o resgate teológico de São Tomás de Aquino que, ao retomar a vertente
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aristotélica, falou da importância do conhecimento natural vinculado aos sentidos e ao
intelecto90; e de Santo Agostinho sobre a teoria da iluminação que, adaptando Platão ao
cristianismo, discorreu sobre a dicotomia entre “mundo sensível e mundo das ideias”
(PLATÃO, 2000), substituindo o mundo das ideias pelas ideias divinas. Tal apropriação
resultou em uma de suas obras mais importantes: A cidade de Deus, em que o teólogo
explica a presença de dois mundos compostos, respectivamente, pela cidade de Deus –
também conhecida como cidade celeste ou empíreo91 – e a cidade dos homens. Acredita-se
que, neste contexto, a cidade dos homens se relaciona com o mundo divino por
representação e esta representação ocorre por repetição, ou seja, no mundo fechado todo
conhecimento se dá como um espelho posicionado na frente de outro, que reflete
infinitamente a mesma imagem, a mesma ideia, o mesmo discurso, compondo, assim, o
processo de formação do saber fincado na semelhança (FOUCAULT, 1999) e nas verdades
divinizadas. Neste sentido, este tipo de construção do saber, deu espaço para a dispersão e
legitimação do poder dos discursos que, através dos signos e da linguagem, foi um dos
principais responsáveis pela ordenação do social e pela permanência do poder político
religioso por um período significativo de tempo. Esta configuração política, econômica, social
e cultural, conjuntamente aos elementos do poder e da linguagem, semearam o terreno
para a compreensão da elaboração dos documentos do Concílio de Trento e,
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Ou seja, se a razão não pode conhecer a existência de Deus, pode, no entanto, demonstrar sua existência ou
a criação divina do mundo.
91
Termo originário da cultura grega que significava “morada dos deuses”, que Tomás de Aquino se apropriará e
que no transcorrer da Idade Média gozará de vários significados – céu superior, habitat de Deus e dos anjos,
céu, firmamento feito no segundo dia da Criação e, na cosmografia ptolomaica bem como na filosofia
tomasiana será discutido sob três vertentes vistas como problemáticas correspondentes à substância do céu
superior, imobilidade e natureza de sua luz (DELUMEAU, 2003). Cabe notar que todas as formas conferem
relação ao divino.

posteriormente, do Concílio Vaticano I e II, utilizados como base para a compreensão
institucional do Opus Dei, neste trabalho.

O Opus Dei enquanto instituição tradicional na contemporaneidade
O Opus Dei, do latim “obra de Deus”, foi fundado em 1928, na Espanha, por São
Josemaría Escrivá de Balaguer, e tem como meta, desde seus primórdios, a santificação do
mundo secular. Assim como ressaltou Allen Jr. (2006), o Opus Dei, principalmente após
tornar-se prelazia pessoal da Igreja Católica Apostólica Romana, em 1982 e sua sede ser
transferida para Roma, “nesta época de ‘novos’ produtos eclesiásticos” (p.04), ofereceu uma
consistente alternativa clássica para as novas mudanças do mundo, ou seja, o Opus Dei
antecessor ao Concílio Vaticano II, foi criado sob moldes medievais, fincado no Concílio de
Trento, quando a Igreja procurou ajustar-se à Reforma, resgatando suas raízes, a unidade da
fé e a disciplina eclesiástica. Supostamente nessas e por essas circunstâncias o Opus Dei
tenha mantido seu conservadorismo principalmente pós-Concílio Vaticano II.
Os “Concílios” foram documentos resultantes de reuniões e discussões convocados
pelo papado como estratégia para legitimação do poder da Igreja e, no final da Idade Média,
devido ao questionamento das verdades absolutas impostas e o consequente rompimento
com as mesmas, seguidos pelo desenvolvimento das ciências, com o processo de
“desencantamento do mundo” (WEBER, 1963) e a nova configuração deste mundo que,
antes fechado, tornou-se um universo infinito de possibilidades, os Concílios passaram a ser
uma estratégia política de poder da própria Igreja para se “adaptar” e “sobreviver” às
mudanças que saíram de seu controle.
O Opus Dei nasce no século XX com o intuito de resgatar essas ideias, essas “verdades
substancializadas” (TÖNNIES, apud NIELSEN, 1995) e a harmonia proveniente do cosmo que
até então haviam sido perdidas. A consolidação do Concílio Vaticano II, em termos gerais,
objetivava uma “abertura” da Igreja, “(...) modernizando-a e rejuvenescendo-a com o
retorno dos fundamentos e da palavra de Deus” (ALLEN, 2006, p.04). Em outras palavras, o
Opus Dei reafirma sua ortodoxia, chegando a ser uma alternativa “tradicional” a um
catolicismo mais “liberal” pós-concílio (ALLEN, 2006). Este delineamento cósmico da Obra,
composto pela sua formação doutrinal tradicional, a disciplina, o sentido das mortificações,
as práticas caridosas, as influências políticas, reafirmam ainda hoje sua tradicionalidade, seu
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poder discursivo e coercitivo mediante os sujeitos e sua hierarquia concisa e bem
estruturada, estratificada.

Poder, liberdade e juventude
Este trabalho se debruça em entender a presença do poder institucional do Opus Dei
presente na sua hierarquia, nas relações entre os grupos e subgrupos, nas relações de
convivência e formalidades entre numerários e numerárias, numerárias auxiliares e
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supernumerários, no poder do discurso emanado por sua doutrina e pela base teológica de
São Josemaría Escrivá, seu fundador92.
Detenho-me aqui a discutir o poder do discurso e da formação do saber mediante
discursos doutrinários tradicionais presentes na Obra que, além de ordenar a hierarquia
enquanto tal, é responsável por modelar os sujeitos, bem como a forma com que cada um
passar a lidar com seu corpo, com sua fé, com sua rotina. Pensar no poder do discurso, no
Opus Dei, pressupõe, a priori, ressaltar que, como a obra possui características da dinâmica
do cosmo, este discurso se dá por repetição e consequentemente é responsável pela
permanência e manutenção da hierarquia, assim como por tolher os indivíduos em sujeitos,
nos moldes foucaultianos. A ação do poder doutrinal discursivo e da formação dos saberes a
partir dele não é algo imposto ao indivíduo de forma direta. Há um preparo, uma formação
processual, que pode demorar semanas, meses ou anos. Esta formação permite dar boas
bases para a entrega e para a doação individual no interior da Obra 93. Quando se recorre às
numerárias e às numerárias auxiliares (grupos que estudei in loco), a formação permite uma
particularidade no que diz respeito à entrega: no ato de apitar, ou seja, quando a decisão de
pertencer à Obra é oficializada mediante contrato (verbal ou escrito), na presença de um
sacerdote e de uma testemunha, a jovem, vista como indivíduo, rompe com a esfera
mundana e passa a ser sujeito no interior do grupo. Nesta passagem, o sujeito ingressa como
uma folha de papel em branco e deve deixar para trás todo seu passado. Este novo sujeito,
após seu ingresso, passa a ser receptor e disseminador do discurso doutrinal que permeia a
conjuntura cósmica do grupo.
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A escolha por não discutir o poder político de influência dos integrantes do Opus Dei nestas breves páginas,
condiz a uma escolha metodológica, já que tal discussão dispersaria o foco do proposta, a meu ver.
93
É importante esclarecer a magnitude desta afirmação, que acaba por corresponder a uma particularidade do
Opus Dei, frente a demais grupos religiosos, de proveniência católica ou não. Quando se fala do indivíduo em
processo de formação para ingresso no Opus Dei, fala-se de indivíduos estudados, instruídos, que apresentam
boa qualidade de vida e, lógico, que compartilham de um perfil cristão de entrega e renúncia.

No que diz respeito à liberdade, sendo o Opus Dei uma prelazia da Igreja Católica,
suas bases teológicas e doutrinas também estão alicerçadas nas bases da Igreja. Neste
sentido, no requisito “liberdade”, a concepção da mesma está associada aos ensinamentos
cristãos: fincada na noção bíblica de livre-arbítrio todo cristão é livre para tomar suas
próprias decisões, entretanto, o ato não é tão simples como aparenta. Ser livre, assim como
acrescentou São Josemaría, está intrinsecamente ligado à capacidade de amar a Deus
(SANGUINETI, 2003) e, a partir deste amor, apropriar-se à liberdade de orientar sua própria
vida de acordo com sua consciência e com os ensinamentos obtidos. Assim, todos os atos,
dentro e fora da instituição, são explicados de acordo com essa concepção de liberdade de
escolha em participar, permanecer e desvincular-se não apenas da Obra, mas de todos os
departamentos da vida humana.
Partindo destes pressupostos, pode-se notar um alto número de seguidores e
adeptos ao Opus Dei. Em pesquisa in loco, pude observar considerável número de jovens
que participam ativamente da Obra. Assim, em meio ao mundo das liberdades exacerbadas,
que permite escolhas mediante uma miríade de possibilidades, por que os jovens estão
procurando o Opus Dei? Em uma sociedade dessacralizada, laicizada, em que “ser livre”
pode agravar problemas relacionados à insegurança, medo e exacerbação das
individualidades (culminando em egoísmo), estariam, portanto, os jovens procurando as
instituições tradicionais por uma necessidade de voltar às raízes? Ou por que a instituição
tradicional oferece segurança? Mas qual tipo de segurança ela proporciona? Questões como
tempo, vida e morte voltaram a ser problemas para os indivíduos ou nunca deixaram de sêlo? Estariam os indivíduos deixando de saber lidar com essas questões? Partindo do conceito
de religião proposto por Joseph Campbell (1990) como “(...) uma espécie de segundo útero”
(p.58) que designa trazer o ser humano à maturidade, automotivando-o e autoconduzindoo, o papel da religião não é ensinar como evitar o sofrimento (um dos maiores problemas do
indivíduo e penso que ainda seja), mas como sofrer, como fazer da dor física, da perda
pessoal, da derrota, algo tolerável, suportável, sofrível (GEERTZ, 1989). Apesar de não citar
Campbell e Geertz, Ehrenberg (2010) ao discorrer sobre os indivíduos, principalmente
jovens, em uma sociedade cada vez mais competitiva e performática, é possível apontar um
aumento acerca do consumo de medicamentos psicotrópicos em consequência ao
agravamento da melancolia e das frustrações relacionadas à incapacidade de conseguir
autonomia, levando ao sentimento cada vez maior de impotência e, consequentemente, à
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depressão. O autor, resgatando estudos na área, demonstra que esses medicamentos não
agem diretamente sobre a depressão, mas “(...) distendem o espírito e dispersam a atenção
fixada sobre a angústia” (p.151). Confrontando esses três autores, pode-se notar uma
semelhança de sentido entre eles. Se a instituição tradicional acaba por proporcionar o
mesmo efeito sobre os indivíduos que um medicamento psicotrópico, porém com efeitos
colaterais diversos, estaria ela, portanto, atendendo a uma necessidade social atual
proveniente de uma patologia psicológica de viés social da contemporaneidade? Ou mais
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além, este movimento de aproximação dos jovens com a instituição tradicional não significa
que, de certo modo, a sociedade demanda instituições diversas à que nos são dispostas
hoje? Então, se sim, quais seriam essas instituições? Em meio a uma sociedade marcada pela
liquidez de suas formas, as instituições de viés tradicional são os sólidos que, mesmo
sofrendo pressões externas, não mudam sua forma (BAUMAN, 2001), proporcionando um
possível espírito de segurança que uma parcela social considerável demanda. Com essas
poucas premissas, ainda não é possível afirmar que haverá um retorno forte das instituições
que historicamente se perderam no tempo, e àquelas que sobreviveram, não é possível
afirmar que sejam a solução. A proposta é abrir espaço, através da reflexão e da discussão,
para que se possa pensar em outros meios e outras formas, já que saímos recentemente de
um mundo fechado e nos abrimos ao universo infinito que, ainda tão jovem, ainda não pode
nos revelar uma verdade correspondente ao futuro da humanidade.
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Subsídios para a pesquisa das irmandades em Minas Gerais: sociabilidade,
assistencialismo e religiosidade leiga entre os séculos XVIII e XIX
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Resumo: Os Arquivos Eclesiásticos reúnem documentação diversificada e fundamental para
a pesquisa em diferentes áreas, e aqui é possível ressaltar seu papel na interlocução entre a
História e a Ciência da Religião. Para além da História da Igreja, tais arquivos são ricos
quanto às documentações das Associações Leigas. Tais associações surgiram no medievo
com fins assistencialistas e espirituais, se transformando ao longo dos séculos e chegando ao
Brasil, subdivididas entre ordens, irmandades e confrarias. O trabalho proposto tem por
objetivo ressaltar as possibilidades de pesquisa, abordagens e documentações na temática
das irmandades em Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX, com recorte específico para a
cidade de Mariana, tendo em vista a necessidade de um grande cruzamento de fontes para a
compreensão das normas e sua recepção na sociedade. A partir do estudo das associações
leigas identificamos a sociabilidade em meio às questões hierárquicas e devocionais. O
percurso desenvolvido parte dos grupos sociais para uma análise mais abrangente da
sociedade. As tensões e os conflitos dividem espaço com o assistencialismo e a preocupação
com o bem viver e o bem morrer. As percepções da morte, junto às práticas devocionais,
compõem o imaginário religioso do período, ricamente exteriorizado nos testamentos dos
membros e em seus próprios Livros de Compromisso. Tanto a ordem e a desordem quanto
as práticas e as representações são, portanto, nossos alvos ao propor a compreensão da
religiosidade através das irmandades mineiras.
Palavras-chave: Arquivos Eclesiásticos. Associações Leigas. Devoção. Solidariedade.
Introdução
Desde a Idade Média as agremiações possuíam um papel complementar à Igreja,
baseadas em caridade e assistencialismo. Da mesma forma como as corporações de ofício
demonstravam uma forma de associação por interesses profissionais, as irmandades e as
Casas de Misericórdia representavam as associações espiritualizadas, assistenciais e com
interesses de solidariedade grupal em meio à religião e à realidade social de seus membros
(BOSCHI, 1986). Segundo Russel-Wood (2005), as irmandades surgiram em Portugal desde o
século XI sob a forma de hospedarias de rota de peregrinação, seja se autofinanciando ou
financiadas pela Coroa Portuguesa. Com a colonização das terras recém-povoadas, a Coroa
se preocuparia com o papel desempenhado pelas irmandades em suas colônias. Na região
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mineradora, em especial, a vida religiosa passaria a ser guiada de forma diferenciada pelas
associações leigas94 através do clero secular95.
As irmandades tinham como função a realização dos cultos, das festas e dos ritos, o
auxílio aos irmãos, a construção das igrejas, e em geral custeavam a manutenção de toda
vida religiosa, assim como a contratação do seu capelão. Cada grupo social possuía uma
irmandade e vários fatores definiam seus membros, como sua profissão, cor, origem social e
naturalidade. Sendo assim, estas organizações acabam refletindo a estruturação da
sociedade colonial mineira e são exemplos da forma de representação de diferentes grupos.
Em meio às distinções sociais, Salles (1963) pontuou as preferências de cada grupo ao se
filiar às irmandades, mas vale ressaltar que muitos indivíduos se assentavam em mais de
uma agremiação. Os homens brancos de maior poder aquisitivo geralmente se assentavam
nas irmandades do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora da Conceição, São Miguel e
Almas e Bom Jesus dos Passos. Em meados do XVIII surgiriam as Ordens Terceiras de São
Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo, que também atraíam as elites locais. Os
negros, africanos escravos ou forros, se associavam à Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, já os pardos se associavam a São Gonçalo e os
crioulos96 à Irmandade de Nossa Senhora das Mercês. A partir de inúmeros estudos recentes
e de nossas pesquisas, observamos como pode ser fluida tal estruturação de grupos sociais
no interior das irmandades. Para citar um exemplo, ao analisarmos os membros filiados à
Irmandade de Nossa Senhora das Mercês da cidade de Mariana entre meados do XVIII ao
início do XIX encontramos, entre livres, escravos e libertos, brancos, pretos, pardos e os
94

Segundo Boschi (1986), em sua análise ao Código Canônico, há distinções quanto à tipologia das associações
leigas. As pias uniões possuíam o objetivo de exercer obras de caridade, diferente das irmandades que
possuíam sua organização fixada em Livros de Compromisso, formando laços de ligação entre seus membros.
De acordo com Salles (1963) e Borges (2005), quando as instituições eram reguladas por Estatutos seriam
chamadas de irmandades, enquanto as confrarias existiam unicamente pra promover os eventos e cultos
religiosos. Ambos os autores, entretanto, ressaltam a dificuldade de coerência quanto aos conceitos de
irmandade e confraria, preferindo não fazer distinção entre eles, pois em diferentes casos uma irmandade se
denomina confraria. As ordens terceiras eram as associações que se preocupavam com os ideais de perfeição
da vida cristã, sendo administradas pelas normas e costumes específicos da ordem a que pertenciam. Em
suma, as irmandades e confrarias respondiam ao bispo diocesano e eram subordinadas ao clero secular,
enquanto as ordens terceiras respondiam à ordem monástica à que se filiavam, ou seja, ao clero regular.
95
A proibição da entrada do clero regular na região acontecera sob a alegação de que ele se envolveria no
extravio do ouro, além de estimular a população ao não pagamento de impostos. Segundo Hoornaert (2004),
duas outras justificativas apontadas são o fato do clero regular dar grande atenção às questões financeiras
através de compras, vendas e empréstimos, e as ordens primeiras não se subordinarem ao Padroado.
96
Para Libby e Frank (2009), termo crioulo se refere ao negro nascido no Brasil com pai ou mãe de origem
africana. Já o termo pardo seria usado para designar os nativos de alguma ascendência africana, fazendo
referência à tonalidade da pele, se tratava principalmente da miscigenação de origens africanas e europeias.
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crioulos, sendo este o principal organizador da associação. A partir desta breve introdução,
propomos neste trabalho elencar algumas reflexões sobre o estudo das irmandades em
Minas Gerais. Discutiremos a seguir algumas possibilidades e subsídios para a pesquisa,
entre bibliografias e documentações.

Reflexões sobre o estudo das irmandades
A partir de O diabo e a Terra de Santa Cruz (1986) de Laura de Mello e Souza foi
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demarcada a inserção brasileira na história das mentalidades97 através de suas pesquisas
sobre religiosidade, práticas mágicas e feitiçaria na colônia. Posteriormente se sucederam
diversas pesquisas, com destaque para a revisão das análises sobre a escravidão, que a partir
de Kátia Mattoso em Ser escravo no Brasil (1982), mostrou novas possibilidades de análise,
como o cotidiano e a inserção da escravidão em temáticas culturais (VAINFAS, 1997). A
partir disso podemos analisar as inovações no estudo do papel das irmandades em Minas.
Tendo em vista os clássicos, como Fritz Teixeira Salles (1963) e Caio Boschi (1986), é possível
observar que o primeiro possui a intenção de analisar o perfil da sociedade mineira através
de características econômicas, enquanto o segundo buscou, a partir da história social, a
análise das irmandades como aparelho do Estado, inseridas no processo colonizador. Já
Julita Scarano (1978) foi precursora em analisar o desenvolvimento de uma Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário e a ação dos negros no interior da associação em Diamantina.
Após a grande aproximação entre a História e a Antropologia, diferentes temas e
abordagens de pesquisa alcançaram maior proporção, com destaque para os
acontecimentos que antes eram renegados em favor da análise exclusiva das estruturas e
para o papel dos indivíduos como agentes em constantes relações sociais (DAVIS, 2011). A
partir de pesquisas mais recentes, através de recortes menores que visam o cotidiano das
irmandades em suas especificidades, é possível observar a relevância do interesse em sua
97

Segundo Burke (2005) e Vainfas (1997), a história das mentalidades buscou sua autonomia na década de
1970, sofrendo inúmeras críticas, como o fato de propor uma coerência inexistente entre ideias e sentimentos
de uma sociedade, que desconsideraria a pluralidade de crenças e racionalidades. Marc Bloch e Lucien Febvre
já se preocupavam com as formas de sentir e pensar em seus estudos na década de 1920, considerados os pais
fundadores da Nova História. A história cultural, caracterizada por resgatar classes sociais e estratificações,
apareceria como a solução mais consistente que não cometeria os mesmo equívocos das mentalidades. O
termo “Nova História Cultural” entrou em uso em fins de 1980, se distinguindo das antigas formas de escrever
sobre aspectos culturais e das histórias social e intelectual. Dois conceitos lhe são fundamentais, a saber, as
práticas e as representações. Exemplo da primeira é o interesse em relação às práticas religiosas em vez da
teologia, como no estudo do papel das irmandades. Quanto às representações, está a crítica à visão de
realidade, mostrando interpretações como objetivos e métodos.

inserção na história cultural, abordando suas contribuições em análises sociais, religiosas e
artísticas, como em Célia Maia Borges, Adalgisa Arantes Campos e tantos posteriores, como
em inúmeras teses e dissertações.98
As irmandades se consagraram pela função de assistência frente às doenças dos
membros e à “economia das almas”, como a quantidade de missas oferecidas a cada irmão
morto, o número de pessoas presente nos enterros e os lugares ocupados no sepultamento.
A religiosidade se caracterizaria pela mentalidade dependente do julgamento particular,
sendo comum o arrependimento e a reparação da vida mundana, visto que o gesto piedoso
em caso de morte garantiria a salvação. Desempenhando obras para o bem viver e o bem
morrer, as irmandades tinham como grande obrigação socorrer os irmãos zelosos que
precisassem de auxílio a qualquer instante. Como espaços de socialização onde ocorriam
trocas culturais, as irmandades se transformavam em uma certeza de encontro com seus
semelhantes. As capelas representavam espaços de coesão grupal, onde todos
compartilhavam dos mesmos problemas. As irmandades de negros, por exemplo, eram
espaços de reconstruções e ressignificações culturais a partir da prática dos ritos e da
vivência religiosa (BORGES, 2005). As rivalidades e os conflitos também devem ser
analisados, pois as associações eram demarcações claras de uma sociedade hierarquizada.
Tais disputas também eram refletidas nas manifestações artísticas pelo destaque dos
98

A bibliografia acerca das irmandades tem crescido cada vez mais. Inúmeras pesquisas em diversas regiões do
Brasil nos mostram a ação das Casas de Misericórdia, das ordens terceiras de brancos, das ordens terceiras e
arquiconfrarias de pessoas de cor, de irmandades de brancos, negros, crioulos e pardos. As pesquisas sobre
irmandades de homens de cor ganharam destaque nas últimas décadas, e podemos encontrar tanto estudos
sobre grandes regiões, como casos particulares e suas especificidades em recortes menores. Destaco aqui
alguns livros, algumas dissertações e teses sobre o tema das irmandades no Brasil: BORGES, Célia Maia.
Escravos e Libertos nas Irmandades do Rosário: Devoção e Solidariedade em Minas Gerais, Séculos XVIII e XIX.
Juiz de Fora: UFJF, 2005; CAMPOS, Adalgisa Arantes. As Irmandades de São Miguel e Almas do Purgatório: Culto
e iconografia no Setecentos Mineiro. Belo Horizonte: Editora C/ Arte, 2013; AGUIAR, Marcos Magalhães de.
Vila Rica dos confrades. A sociabilidade confrarial entre negros e mulatos no século XVIII. Dissertação de
mestrado, Departamento de História - FFLCH/USP, 1993; PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor: pardos e crioulos
em ordens terceiras e arquiconfrarias (Minas Gerais, 1760-1808). 2014. 356 f. Tese (Doutorado em História) –
Departamento de História, Universidade Federal Fluminense Niterói, 2014; FRANCO, Renato. Pobreza e
caridade leiga. As Santas Casas de Misericórdia na América Portuguesa. 2011. Tese (Doutorado em História
Social) - Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011; SANT’ANNA, Sabrina Mara. A boa morte e o bem morrer:
culto, doutrina, iconografia e irmandades mineiras (1721 A 1822). Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte:
Universidade Federal de Minas Gerais, 2006; PINHEIRO, Fernanda Aparecida Domingos. Confrades do Rosário:
Sociabilidade e identidade étnica em Mariana – Minas Gerais (1745-1820). 2006. Dissertação de Mestrado.
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006; EVANGELISTA, Adriana Sampaio. Pela salvação de minha alma:
vivência da fé e vida cotidiana entre os Irmãos Terceiros em Minas Gerais – séculos XVIII e XIX. Tese de
Doutorado. Juiz de Fora: UFJF, 2010; SILVA, Kellen Cristina. A Mercês Crioula: estudo iconológico da pintura de
forro da igreja de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos de São José Del Rei, 1793-1824. 2012. 271f.
Dissertação (Mestrado em História). Departamento de Ciências Sociais Política e Jurídicas, Universidade Federal
de São João Del – Rei. São João Del – Rei: 2012.
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templos, festas e procissões (SALLES, 1963). O diálogo e a interação cultural devem sempre
estar presentes em qualquer abordagem do período colonial, pois estamos diante de uma
sociedade em que diferentes culturas e tradições coexistiam. Por isso buscar as
representações desses indivíduos é tão importante. É buscar em suas concepções o
entendimento de como sua sociedade estava dividida, quais eram suas percepções
religiosas, e como seus medos e crenças levavam a certas posturas em seu cotidiano.
A partir do estudo das irmandades vemos que sua organização se constrói a partir de
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uma padronização de normas estabelecidas pela Coroa Portuguesa. Entretanto, devemos
sempre ter em mente a noção de negociação no cotidiano dessas irmandades. Para
compreender sua criação, organização e dinâmica interna, utilizamos como fontes seus
Livros de Compromisso, documento que estipula as normas e as principais questões que
envolvem a irmandade. De acordo com Russell-Wood (2005), tais compromissos eram
elaborados a partir de um modelo padrão de Portugal. Entretanto, “seu conteúdo possuía
variáveis que se moldavam de acordo com as necessidades do momento, do local de sua
redação, do grupo social que representavam e ao tipo de associação que se propunham
organizar” (BOSCHI, 1986, p.63-64). Tendo em vista os clássicos estudos das irmandades que
as inseriam como aparelho do Estado no processo colonizador, podemos questionar se os
Livros de Compromisso e as normas estabelecidas por eles correspondem a uma dominação
colonial, considerando que para a validação da irmandade seu Compromisso precisava
receber a autorização régia de Portugal. Ao esboçar sua análise sobre a história cultural,
Roger Chartier (2011) utiliza algumas contribuições do sociólogo Pierre Bourdieu, aplicadas à
metodologia historiográfica, como a necessidade de articulação da abordagem estruturalista
junto à abordagem fenomenológica, unindo uma visão macro das estruturas e
determinismos sociais a uma visão específica dos indivíduos ou grupos e de sua percepção
de si e do seu mundo social. A partir disso, Bourdieu sugere que para cada objeto de analise
é possível pensar, ao mesmo tempo, um espaço de coerção e interdependências que são
percebidas pelos indivíduos e localizar dentro dessa rede de coações um espaço de
estratégia, pois tais indivíduos possuem suas singularidades vivendo em meio às relações
sociais, e as imprimem em suas visões. Sendo assim, é possível compreender a organização
das irmandades, ao mesmo tempo, inseridas em um contexto maior de dominação colonial
enquanto determinação externa, mas também como instituições que incorporam esta
determinação e produzem em resposta suas ações e práticas.

A partir dos arquivos eclesiásticos, por exemplo, podemos ainda entrar em contato
com outros tipos de documentação das irmandades, como os Livros de Receitas e Despesa,
os Livros de Atas de Reuniões, Livros de Entrada de irmãos e os Livros de Eleições. Como
priorizamos o recorte espacial de Minas Gerais, destacamos o Arquivo Eclesiástico da
Arquidiocese de Mariana como local privilegiado em fontes de diversas regiões mineiras,
haja vista foi a cidade em que foi criado o Bispado de Minas em 1745. Não podemos
esquecer, contudo, dos arquivos das paróquias em cada localidade particular. Com o
conhecimento dos membros e do perfil do grupo associado, os testamentos se apresentam
como fontes ricas sobre a religiosidade e as atitudes perante a morte, sendo o Arquivo da
Casa Setecentista de Mariana uma opção para tais pesquisas. Além disso, é preciso ter em
mente tanto as normas, enquanto projetos da Igreja e do Estado, quanto a recepção por
parte dos indivíduos. Os conflitos podem ser estudados a partir de cartas e requerimentos
presentes no Arquivo Histórico Ultramarino. Há uma série de estudos que legitimam a
utilização das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia em Minas, tidas como
resposta do Brasil ao Concílio de Trento e à Reforma Católica, mas há a necessidade do
cruzamento de diferentes documentações. Documentos em que representantes políticos e
da Igreja expõem suas visões sobre a religiosidade também devem ser considerados, pois
podem mostrar como a própria sociedade estava se entendendo em meio às ordens e à
desordem. Aqui vale destacar o papel das visitas pastorais, relatórios dos bispos, e muitos
outros. Por fim, é preciso ainda ter em vista as ideias dos que questionavam o Estado, a
Igreja e os dogmas em defesa da razão, neste caso vale lembrar também das documentações
inquisitoriais.

Considerações Finais
A temática das irmandades é fonte rica, pois concilia questões como hierarquias,
sociabilidade, assistencialismo e religiosidade leiga. Através delas, análises sociais, políticas,
econômicas, religiosas e culturais podem ser realizadas. A partir de uma breve discussão,
mostramos algumas reflexões sobre o estudo dessas irmandades no Brasil, com destaque
para Minas Gerais. Ressaltamos algumas possibilidades de pesquisa, abordagens e
documentações para os séculos XVIII e XIX. A partir do estudo das associações leigas
identificamos a sociabilidade em meio às questões hierárquicas e devocionais, almejando a
compreensão do assistencialismo, da religiosidade e das atitudes perante a morte, indo dos

230

grupos sociais para uma análise mais abrangente da sociedade. O imaginário religioso do
período pode ser apreendido na análise dos documentos das irmandades, dos testamentos
dos membros, e nas documentações dos bispos e da Igreja, conciliando a análise das ideias
de ordem e desordem, como também de práticas e representações. É preciso buscar,
portanto, a compreensão das irmandades para além das normas, almejando o entendimento
de suas representações do mundo social em que estão inseridas e das práticas
compartilhadas entre seus membros.
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Este grupo de trabalho pretende debater questões relativas ao desdobramento do
componente curricular Ensino Religioso nas escolas públicas, bem como discutir a forma que
tal disciplina pode ser tematizada no espaço educacional com a finalidade de contribuir para
a equidade social. Pensamos o Ensino Religioso como um dos componentes fundamentais
do currículo que convergem para a formação plena do cidadão. A abordagem do Ensino
Religioso pautada no compromisso com a cidadania caracteriza-se como instrumento de
combate à homogeneização das identidades culturais, incluindo nesse lastro as
manifestações religiosas existentes no contexto escolar. Consideramos o modelo de Ensino
Religioso fomentado pela(s) Ciência(s) da Religião, o mais plausível no que concerne as bases
epistemológicas que concede para se apreender o objeto religioso em perspectiva pluralista.
Como grupo transdisciplinar, acolheremos trabalhos que relacionem artes visuais e o tema
Religião e Educação pensando para além do ensino regular, os que tangem também o
sistema prisional. Assim, são desejáveis comunicações em que constem experimentos de
ações educativas envolvendo expressões artísticas variadas como desenho, pintura, gravura,
design, vídeo, literatura, cinema, teatro, grafite, dança e outras que contribuam para o
entendimento do lugar e da função do componente Ensino Religioso nas unidades escolares
públicas. Espera-se que neste GT haja reflexão e debate sobre novas formas de abordagens
da religião por meio da arte, que proporcionem tanto vivências que oportunizem o
alargamento do conceito de aprendizagem significativa, como aprendizagem que agregue
conhecimento quanto à transposição didática da(s) Ciência(s) da Religião ao Ensino
Religioso, sempre de modo atento às questões que orbitam em torno do tema religião no
espaço público, laicidade, tolerância/intolerância, dentre outros.

O uso de recursos audiovisuais como ferramentas do Ensino Religioso nos
diferentes tipos de escola
Ana Beatriz Vilhena*
Tania Alice de Oliveira
Resumo: Nossa proposta de trabalho consiste em pensar como filmes, músicas ou
apresentações de determinadas religiões, podem se configurar como ferramentas que
auxiliem o professor do Ensino Religioso nas escolas públicas. Paralelo às escolas regulares,
enfatizamos também as escolas prisionais, e mais especificamente o ensino religioso nesse
contexto. O componente curricular “Ensino Religioso” possui um estigma de
confessionalidade que se reproduz e amplia as dificuldades dos educadores, tanto nas
escolas regulares, quanto nas escolas prisionais. Se fora das prisões essas dificuldades se
fazem fortemente presentes, no interior dos cárceres isso tende a se intensificar. Nesse
sentido, partimos do princípio de que é possível, através das artes, promover o
conhecimento das religiões rumo a dissipar as assimetrias inclusive no que tange o sistema
prisional, espaço este repleto de peculiaridades. Através de experiência docente pensamos
que a música,os filmes e as artes em geral, são ferramentas que facilitam a compreensão do
aluno acerca da diversidade religiosa. Enxergamos neste evento uma oportunidade de
discutir a religião na escola por meio de recursos audiovisuais, além de colocar em pauta
importantes demandas sociais da atualidade como religião, classe social e marginalização.
Palavras-chave: Religião; Ensino Religioso; Artes; Marginalização.

Introdução
A Pedagogia Nova, também conhecida por movimento do Escolanovismo ou da
Escola Nova, tem suas origens no final do século XX na Europa e Estados Unidos, sendo que
no Brasil seus reflexos começam a chegar por volta de 1930.
Já de início o Escolanovismo contrapõe-se à educação tradicional avançando um novo
passo em direção ao ideal de assumir a organização de uma sociedade mais democrática. Ou
seja, os educadores que adotam essa concepção passam a acreditar que as relações entre as
pessoas na sociedade poderiam ser mais satisfatórias, menos injustas, se a educação escolar
conseguisse adaptar os estudantes ao seu ambiente social. Para alcançar tais finalidades,
propõem experiências cognitivas que devem ocorrer de maneira progressiva, ativa, levando
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em consideração os interesses, motivações, iniciativas e as necessidades individuais dos
alunos.
Além do mais, pautadas por esse modo de entender a educação, consideram menos
significativa a estruturação racional e lógica dos conhecimentos, como ocorre no ensino
tradicional, abrindo caminho para a introdução de novas estratégias de ensino que busquem
valorizar não somente o intelecto mas aguçar também o senso estético dos estudantes.
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Na sala de aula, como em qualquer espaço educativo, os recursos audiovisuais
consistem em importantes ferramentas didáticas. Como agente socializador, os filmes,
documentários e clipes musicais despertam interesses teóricos, questionamentos
sociopolíticos e enriquecimento cultural. Cada vez mais, tem-se intensificado o número de
programas educativos em que o cinema é utilizado como um dos aparatos tecnológicos da
educação. Portanto não se faz necessário ser professor de Artes para introduzir este recurso
nas aulas.
Nesse sentido, o intuito deste texto é mostrar como a escola, e mais especificamente,
o Ensino Religioso enquanto componente curricular que encontra sua base epistemológica
na (s) Ciência(s) da (s) Religião (ões) enfrenta dificuldades nos diferentes tipos de escolas e
como o cinema pode servir de facilitador nessa disciplina específica. Enfatizamos, aqui, as
escolas públicas e prisionais com intuito de verificar em que medida esse componente
curricular pode, através da arte em sua forma audiovisual, auxiliar na construção da
cidadania tanto dos alunos das escolas regulares, quanto dos alunos em instituições penais.

O Ensino Religioso e os recursos audiovisuais: uma proposta de trabalho
As pesquisas sobre Ensino Religioso no Brasil têm suscitado intenso debate nas
últimas décadas. As dúvidas sobre a legitimidade deste componente curricular advêm da
origem confessional no início da oferta da disciplina nas escolas, ainda no Brasil colônia,
quando o conteúdo era ministrado por padres e jesuítas no intuito de converter a população
à fé cristã. O Ensino Religioso é disciplina de oferta obrigatória (como vemos na Lei de
Diretrizes e Bases - LDB 9394/96, artigo 33), porém, de matrícula facultativa. As escolas

muitas vezes omitem este fato, pois em sua maioria, não possuem subsídios para acolher o
aluno que escolha não cursar a disciplina.
As dificuldades dos educadores na atualidade são muitas, desde a intolerância e falta
de conhecimento sobre o conteúdo a ser lecionado na disciplina, até o preconceito muitas
vezes proveniente da fé e da educação religiosa que os alunos recebem dos pais. No
entanto, devem ser estratégias do educador do Ensino Religioso buscar alternativas como
filmes, músicas, quadros, representações teatrais para mostrar ao aluno os diferentes tipos
de manifestações religiosas.
Através da experiência docente pensamos que dentre as diversas opções que
compõem o universo artístico, os filmes oferecem sugestivas possibilidades de abstração.
Portanto, a título de exemplo, utilizaremos o filme Malcom X, de 1992 estrelado por Denzel
Washington cuja temática central é a trajetória de um dos maiores líderes do movimento
negro internacional, Malcom X. Este se tornou uma figura representativa do Movimento
negro nos Estados Unidos das décadas de 40 e 50 devido a luta pela equidade étnico – racial.
Um dos desdobramentos desta luta étnico-racial pode ser evidenciado pela
conversão ao Islamismo do personagem principal oferecendo potencial necessário para
justificar a abordagem desta obra na disciplina de Ensino Religioso. Embora este filme seja
utilizado principalmente para discutir o racismo e conscientizar para a equidade das relações
sociais o recorte que nos interessa é o da religião visto que a própria renegação da
identidade negra nos Estados Unidos e a falta de identificação destes com o sistema
religioso vigente no país norte- americano os conduziram para a busca de uma crença que os
acolhesse, que os incluísse e que servisse de resistência e conforto.
É na penitenciária que o personagem se converte a religião islâmica, e ao sair do
contexto carcerário Malcom X entra em crise religiosa ao descobrir que seu líder Elijah
Muhammad teve envolvimento amoroso com várias mulheres islâmicas. Após esta decepção
e um pouco antes de seu assassinato Malcom faz peregrinação à Meca e visita também
vários líderes muçulmanos de vários países da África reorganizando a luta anti-racista
americana e promovendo uma releitura do Islamismo.
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Destacamos dois pontos chave desta obra que valem reflexão quando o enfoque é
religioso: (1) o carisma de Malcom X e o seu poder mobilizador representavam ameaça tanto
à Nação do Islã com seus objetivos restritivos quanto para os defensores da supremacia
branca. E (2) o líder dos muçulmanos na América do Norte (Elijah Muhammed) reforçava a
ideia de que o Islã era a única saída contra o crime, as drogas e a prostituição pois esta
religião iluminada pelo profeta Maomé ensinava a combater as mazelas mundanas
purificando o corpo, cuidando da comunidade, dos próprios negócios e cultivando a
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inteligência.
Nesta parte chamamos a atenção para o “cultivo da inteligência” que pode ser
analisado como um ponto de interface entre um dos conceitos chave dos estudos da Ciência
da religião. Este cultivo à inteligência como a introjeção de um dos preceitos do Islã que
Malcom X reproduziu na vida e na luta anti-racismo suscita a racionalidade moderna que é
utilizada como chave de conhecimento para entender a construção do pensamento
ocidental que temos hoje e que por sua vez dialoga com o filme. Fica muito claro nesta
passagem , a religião influenciando o ethos e subsidiando suas lutas.
Através do estudo e visibilização da biografia de Malcom X, o educador pode abordar
determinadas demandas sociais importantes da atualidade como religião, classe social e
marginalização que devem permear não só o Ensino Religioso, mas todas as disciplinas numa
perspectiva transdisciplinar.
Breve histórico sobre educação “atrás das grades”
Outro campo de pesquisa que tem captado a atenção de pesquisadores com mais
intensidade na última década é o sistema prisional brasileiro (Sheliga, 2000; Bicca, 2005;
Dias, 2005; Marques, 2009). São diversas as pesquisas que abordam a criminalidade em suas
mais variadas facetas, desde o aspecto social da marginalidade ao aspecto religioso.
Até a redemocratização do país a população carcerária brasileira era relegada ao
esquecimento também pela academia, salvo algumas exceções como José Ricardo Ramalho
com o livro “O mundo do crime: a ordem pelo avesso” (1971) e Marina Oliveira, com o livro
“A religião nos presídios” (1976). Em 2005, foram criadas duas coletâneas dedicadas
especificamente à religião e cárcere, são elas a “Revista Debates do Ner” e “Revista de

Comunicações do Iser”. Diversas dessas pesquisas apontam a escola do sistema prisional
como importante agente na ressocialização dos detentos.
A educação se constitui como direito humano subjetivo previsto na Constituição
Federal de 1988, art. 205, onde se lê que “a educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação
para o trabalho” (grifo nosso). A constituição prevê, também, que é dever do Estado garantir
o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito para os que não tiveram acesso à escola nas
idades apropriadas, este é o marco legal da constituição da Educação de Jovens e Adultos no
Brasil.
Além de ser obrigação do Estado promover o acesso à educação nas escolas
regulares, ficou estabelecido também, a obrigatoriedade do ensino fundamental nas
penitenciárias brasileiras. Várias são as resoluções que garantem aos reclusos direito à
educação. Dentre elas, as mais significativas são a Lei de Execução Penal Brasileira (Lei n°
7.210, 11/07/1984), que prevê a implementação da obrigatoriedade do Ensino Fundamental,
do ensino profissional em nível de iniciação ou aperfeiçoamento, possibilidade de convenio
com entidades públicas ou privadas que auxiliem na instalação de cursos ou escolas e
previsão de fornecer a cada instituição penal uma biblioteca para uso de todos os reclusos.
Outra medida a favor da educação no sistema prisional consiste no Plano Nacional de
Educação, de 2001. Este, prevê implementação obrigatória de ensino fundamental e médio
nas penitenciárias (lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, em setembro de 2015)
assim como em centros socioeducativos para menores infratores. Além da formação
profissional para este público, o Plano garante também material didático – pedagógico
fornecido pelo Ministério da Educação. Diante deste breve quadro de legislações que
contemplam a população carcerária, podemos perceber que a educação em instituições
penais é prevista por lei, obrigatória e fundamental na formação da cidadania e
ressocialização do indivíduo. Além disso, não se constitui num benefício, e sim em um direito
previsto na legislação internacional (I Congresso da ONU sobre Prevenção do Delito e
Tratamento do Delinquente, 1955, que definiu as condições em que o condenado deverá
cumprir sua pena ) e brasileira.
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Um fator a que devemos nos atentar, é que as escolas que funcionam nos sistemas
prisionais, na maioria dos Estados brasileiros, são associadas às Secretarias Estaduais de
Educação. Segundo as “Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos
em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais”, a relação entre
Secretaria de Educação e as Secretarias responsáveis pela administração prisional muitas
vezes é tensa, de disputas de poder institucional. Tal tensão gera ainda mais dificuldades
para os educadores, que enfrentam obstáculos em suas ações pedagógicas
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Sendo as escolas prisionais associadas às Secretarias de Educação, elas devem seguir
as mesmas diretrizes de uma escola estadual regular, ou seja, devem possuir os mesmos
componentes curriculares e, entre estes, está o Ensino Religioso. São desafios do professor
de Ensino Religioso da escola prisional promover o respeito e as percepções acerca da
diversidade, tendo em vista as peculiaridades desse contexto.
. As pesquisas mostram que há uma polarização entre católicos e evangélicos nas
prisões (SILVA JUNIOR, 2015), sendo a presença evangélica mais intensa. Esse quadro é
reforçado pelo trabalho religioso exercido por essas igrejas, como cultos e encontros de
evangelização. Na Penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos Pires, onde nos baseamos
para desenvolver esse texto, existem 12 instituições religiosas cadastradas, sendo 11
evangélicas e apenas 1 católica. Os trabalhos dessas igrejas visam a ressocialização do
detento através da religião cristã/ evangélica, portanto, pregam a palavra do Deus do
cristianismo, incentivam a conversão e garantem que o preso encontrará a liberdade
aceitando Jesus, o que também lhe traria vida melhor.
Por possuírem um discurso de exigência, salvação e libertação, essas instituições
religiosas tocam o subjetivo do detento que se encontra em degradação física e moral no
que eles consideram ser o fundo do poço, a prisão. Assim, são cada vez maiores o número
de presos que se convertem à fé evangélica.
A administração prisional muitas vezes incentiva o trabalho dessas igrejas, pois a
conversão à fé cristã / evangélica e as condutas diferenciadas destes conversos, são fatores
que colaboram com a ordem e a calma na prisão. Esse quadro evidencia a importância do
segmento cristão dentro das penitenciárias, o que nos leva a inferir que existe um
ecumenismo cristão. Nesse contexto, como deve proceder o professor do Ensino Religioso?

Por razões de segurança, alguns recursos usados por professores de Ensino Religioso nas
escolas regulares, são dificultados na prisão.
Representações teatrais de determinadas religiões, como as danças do candomblé –
que demandam vestimentas e instrumentos inerentes aos ritos - ou palestras de algum
segmento religioso demandam intensa movimentação no interior da prisão e, por questões
de segurança, se tornam pouco viáveis (tais recursos não são proibidos, mas conseguir
autorização demanda trabalho burocrático, o que pode inibir a iniciativa). Esses fatores,
somados à possibilidade de um ecumenismo cristão, faz com que os recursos audiovisuais
sejam mais eficazes.
O educador pode utilizar de filmes, documentários e até mesmo clipes musicais para
promover o respeito à diversidade sem, no entanto, ferir a intensa religiosidade evangélica
ali presente que tem um significado e um sentido tão peculiar no contexto carcerário.
Considerações finais
Devido ao espaço circunscrito desse artigo, buscamos sintetizar a importância dos
recursos audiovisuais em dois diferentes tipos de escola, as regulares e as prisionais.
Problematizamos o trabalho do professor do Ensino Religioso em diferentes contextos, com
ênfase no ambiente prisional, onde encontramos intensa presença evangélica. Nesse
sentido, uma das estratégias de fácil acesso são os recursos audiovisuais e, como exemplo,
citamos o filme “Malcom X” por tratar de temas que tangem tanto religião, quanto a
criminalidade. Cabe ao educador, guiar o aluno pelo caminho da percepção da diversidade
enquanto fator positivo na construção da cidadania.
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A educação e a identidade na sociedade líquido-moderna: uma reflexão
Elainy Fátima de Souza*
Resumo: O objetivo deste trabalho é fazer uma análise da obra “Push”, publicada em 1996,
nos Estados Unidos, e escrita por Ramona Lofton. Este estudo priorizará os marginalizados
na sociedade líquido-moderna, tratando do foreground arruinado, do refugo humano e de
como, uma garota-mãe frustrada de 16 anos narra sua trajetória através de uma perspectiva
testemunhal. Vale ressaltar, a importância fundamental da professora Blue Rain, que
trabalhando nun centro de aprendizado alternativo, denominado, Educação
Alternativa/Cada Um Ensina Um e a da assistente social, que transformaram a vida de
Precious. Este trabalho teve como resultado um livro escrito pela turma desta professora
denominado, História da vida: o livro da nossa turma, na qual a professora ajuda seus alunos
a expurgar os problemas através da escrita, contando suas experiências importantes,
alcançando através da educação e da autonomia, a emancipação, que resultou em
identidade. Para isso, vamos nos embasar, teoricamente, em Zygmunt Bauman e Ole
Skovsmose. Neste texto, percebe-se a luta do “lixo humano” para sobreviver às ideias préconcebidas da sociedade “igualitária” e “moderna” atual.
Palavras-chave: Sociedade Líquido-moderno; Foreground arruinado; Refugo humano;
mudança.

1- Introdução
O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético, e não um favor que
podemos conceder uns aos outros. (Paulo Freire)

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise da obra “Push”, publicada pela editora
Record em 1996 nos Estados Unidos e em 2010 no Brasil, e escrita por Ramona Lofton.
Preciosa é seu único romance, e conta sua experiência como atendente num abrigo para as
mulheres do Harlem. Aclamado pela crítica, o premiado romance alcançou o primeiro lugar
nas principais listas de mais vendidos nos Estados Unidos, incluindo o New York Times. Foi
traduzido para mais de 11 idiomas, e deu origem a um filme homônimo, produzido por
Oprah Winfrey e dirigido por Lee Daniels, que foi agraciado com prêmios no Festival de
Sundance, no Globo de Ouro e ganhou 2 Oscars em 2010.

2- Uma análise sobre o livro
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A obra já desperta interesse pela composição da capa. Essa traz a foto da atriz
Gabourey Sidibe, e em torno da foto há o desenho de uma coroa e de uma borboleta, ambas
na cor amarelo claro, o que é significativo, lembrando que a lagarta só se transforma na
borboleta depois de ter a força para se livrar do casulo que a aprisiona.
O livro tem duas epígrafes a primeira de William Wordsworth, fala sobre o orgulho e
a ânsia do verdadeiro conhecimento, que leva ao amor. A outra epígrafe do livro traz um
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trecho do "Talmude", um dos livros sagrados do judaísmo: "Toda folha de grama tem seu
Anjo que se curva sobre ela e sussurra: 'Cresce, cresce'". Na entrevista da Folha Online no
dia 23 de janeiro de 2010, Sapphire, poeta marginal, afirma acreditar em anjos: “Na igreja
afro-americana temos um spiritual que diz: 'Deus não tem mãos, só as suas'. Nós somos os
anjos. Precious começa precisando de anjos, mas, quando se levanta, ela é o anjo."
A obra é dividida em 4 capítulos e tem 192 páginas. O romance é narrado em
primeira pessoa por Claireece Precious Jones, e no decorrer dos capítulos existem espaços
para a quebra e retomada da narrativa. Nesse romance, há dois tempos que se mesclam, o
presente é cortado pelo passado através de flashbacks.
Precious que tem 16 anos é obesa, negra e analfabeta, tem uma base familiar
corrompida, pois foi vitimada pelas vontades sexuais ensandecidas do pai, que com ela teve
dois filhos, ambos de estupro, que se iniciaram aos sete anos com o consentimento da mãe:
“Sete anos, ele tá em cima de mim quase toda noite. Primeiro é só na boca. Depois é mais
mais. Ele tá tendo relação comigo. Diz que eu aguento. Olha, você nem sangra, garotas
virgem sangra. Você não é virgem. Eu tô com sete anos.” (2010, p. 50). Precious vive com a
mãe, que lhe espanca e abusa sexualmente, Precious espera o segundo filho, também de um
estupro do pai.
Essa história se passa na década de 1980 no Harlem nova-iorquino: “Eu levei bomba
quando tava com 12 anos por causa que tive um neném do meu pai. Foi em 1983. Fiquei um
ano fora da escola. Esse vai ser meu segundo neném. Minha filha tem Sindro de Dao. É
retardada." (2010, pg. 11)
O primeiro filho, Precious teve aos 12 anos – época em que foi reprovada na escola –
e a menina nasceu com síndrome de down, sendo batizada de Monguinha, permanecendo

sob os cuidados da avó. Depois disso, a mãe de Precious conseguiu receber da previdência
duas fontes de renda e não sai mais de casa até perder o benefício. Presencia cotidiana e
passivamente as relações incestuosas entre seu marido e a filha.
De tão atormentada, a trama soa como ficção. Mas é (quase) tudo verdade, como
relata a própria autora, na entrevista dada à Folha Online citada anteriormente, por
telefone: “Eu dava aulas no Bronx, o bairro mais pobre de Nova York, meus alunos eram na
maioria negros e latinos. Uma delas contou que tinha uma filha retardada, que nascera
quando ela tinha 12 anos e era filha do próprio pai. Outra era espancada pela mãe".
Em outra parte, desta mesma entrevista, a autora afirma que seu livro não existiria
sem que houvesse antecessoras como Alice Walker e Toni Morrison. "As situações que
descrevo foram descritas em "A Cor Púrpura" [de Walker] e "O Olho Mais Azul" [de
Morrison]."
O livro exerce um poder enorme sobre a imaginação do leitor, que participa da vida
desta adolescente, que não tem um modelo adequado de aprendizado e o sistema
educacional não preenche essa lacuna.
A escola está lá, Precious a frequenta diariamente e mesmo assim revela-se sofrida e
iletrada, o texto reproduz sua fala, uma fala repleta de erros de pronúncia e ortográficos,
que são propositais, dando uma atmosfera realista e intimista a obra, que mostra como a
escola não consegue suprir as necessidades básicas dos seus alunos:
Eu não queria prejudicar ele nem deixar ele sem graça daquele jeito, sabe.
Mas não podia deixar ele saber, ninguém saber, que a página 122 era igual
à página 152, 22, 3, 6, 5 – todas as página era igual pra mim. E eu quero
aprender mesmo. Todo dia eu digo a mim mesma que alguma coisa vai
acontecer, alguma merda tipo naqueles programas de televisão. Vou me
dar bem ou alguém vai fazer eu me dar bem – vou aprender, alcançar a
turma, ser normal, mudar pra uma carteira na frente da sala. Mas, de novo,
não foi naquele dia. (SAPPHIRE, 2010, pg. 13-14)

Inicialmente, a família e a escola exercem um papel devastador na vida dessa
adolescente, o que geram obstáculos para aprendizagem, que tomam a forma de um
”foreground arruinado”, termo cunhado pelo educador dinamarquês Ole Skovsmose. Aqui
temos um exemplo: “Eu sempre gostei da escola, mas parece que a escola nunca gostou de
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mim. No jardim de infância e na primeira série eu não falava, eles ria disso”. (2010, p. 47).
Segundo Skovsmose (2007):
o foreground de uma Pessoa são as oportunidades que a situação social,
econômica, política e cultural proporcionam a ela. Porém, não as
oportunidades como elas poderiam existir em qualquer forma “objetiva”. O
foreground expressa expectativas, aspirações, esperanças, oportunidades. É
possível que o foreground de certo grupo de crianças seja arruinado. Um
foreground arruinado não significa que não existe um foreground. Mas que
o foreground parece estar sem oportunidade atrativa e realista.
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No caso, Precious gostava da escola, porém a escola não a observou e acompanhou
como deveria, então vieram as consequências. Aos 16 anos quando se descobre grávida,
Precious sente o preconceito na escola, de onde é expulsa, porém ela já era um exemplo de
foreground arruinado, na sala de aula, por ser analfabeta, ela sentava na última carteira e
esperava o sinal tocar, muitas vezes urinava nas calças por sentir vergonha de se levantar.
Porém ao ser expulsa, a narradora tem uma chance de mudar de vida em outra escola com o
auxílio da professora Blue Rain. Precious, onde adquire voz.
A obra aborda os marginalizados na sociedade líquido-moderna, a narração trata de
uma realidade específica, o preconceito da sociedade em relação aos seres humanos
destituídos de formas e meios de sobrevivência, os ditos refugos humanos, e a necessidade
da remoção deste lixo (humano), segundo Bauman.

Na obra, o refugo humano é

representado pelo homossexual, o negro, o analfabeto, o obeso, o imigrante e o viciado.
Aqueles que não se encaixam no sistema “perfeito” da sociedade moderna:
Olho o círculo em volta, seis pessoas, sem recontar. Uma sarará clara e
grandona, a garota esporrenta que achou meu caderno na lanchonete, uma
garota chicana de pele clara, depois uma chicana de pele marrom e uma
garota da minha cor com roupa de garoto, que parece sapata. (SAPPHIRE,
2010, p. 55)

Mais à frente fala de uma viciada: “- Meu nome é Rita Romero. Nasci aqui mesmo no
Harlem. Tô aquí porque era viciada e larguei a escola e nunca consegui ler e escrever
direito”. (SAPHIRE, 2010, p 56). Assim, Precious, uma garota-mãe frustrada narra sua
trajetória através de uma perspectiva testemunhal, o que fornece legitimação ao discurso.

(…) Uma vez eu vi a gente na TV: era um programa cheio daquela merda de
terror e castelos, sabe, tipo aquela merda toda asombrada. E as Pessoa,
bom, umas eram Pessoa, outras eram gente vampiro. Mas as Pessoa de
verdade não sabia até chegar a hora da festa. (…) aí tava cinco Pessoa no
sofá, e uma fica de pé e tira uma foto. Entendeu? Quando a foto aparece (é
instantânea) só uma Pessoa tá no sofá. As outras não existem. São vampiro.
Eles come, bebe, usa roupa, fala, fode e coisa tal. Mas quando você vê
direito elas não existe.
Eu sô grande, falo, como, cozinho, rio, vejo TV; faço o que minha mãe
manda. Mas sei que quando a foto volta eu não existo. Ninguém me quer.
Ninguém precisa de mim. Eu sei quem eu sô. Sei quem eles diz que eu sô:
uma vampiro chupando o sangue do sistema. Um banha preta e feia que
tem de ser limpada, castigada, morta,
mudada, posta para
trabalhar.(SAPPHIRE, 2010, pgs 41, 42)

Um argumento curioso usado pela narradora é o de “estar na foto e fora dela”, é a
comparação que ela usa para determinar quando tem identidade, e quando é excluída.
O que as prova diz? Tô cagando e andando. Olho a vaca da professora na
cara, tentando ver se ela me vê na prova. Mas agora não ligo pro que os
outros vê. Eu vejo uma coisa, alguém. Tô com neném. E daí? Sinto orgullo,
só que é um neném do meu pai e isso me tira da foto de novo.
-De novo?
Ela tá dizendo alguma coisa? É a tal professora.
- Gostaria de fazer a prova de novo?
Balanço a cabeça dizendo que não. Para quê, vai ser a mesma coisa, eu não
mudei. Ainda sou eu. Precious. Ela diz que eu tô na primeira turma que tem
na segunda, na quarta e na sexta das nove ao meio-dia. Eu digo:
- Eu ia à escola todo dia.
Ela pergunta se eu posso me acostumar a outra coisa. Não falo nada, depois
falo alto:
-POSSO. (SAPHIRE, 2010, p. 44)

Para conseguir realizar sua caminhada, ela conta com a ajuda da professora Blue
Rain, suas amigas do centro de aprendizado alternativo, denominado, Educação
Alternativa/Cada Um Ensina Um, e da assistente social, Precious tem consciência que o
primeiro passo é ela quem deve dar, por isso: “ (…) Tô pronta. Pronta para escola. A escola é
alguma coisa (isso aquí é nada!). A escola vai me ajudar a cair fora dessa casa”. (SAPHIRE,
2010, p. 46). Essa casa é da mãe, que não respeita a filha.
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Vale ressaltar, que além de dois filhos, um deles com necessidades especiais,
Precious é HIV positivo. Nesse texto, percebe-se a luta do “lixo humano” para sobreviver às
ideias pré-concebidas da sociedade “igualitária” e “moderna” atual
Apesar de tudo, Precious cresce a cada página virada, superando a passos lentos,
realistas e constantes, as dificuldades que vão surgindo, mas o livro certamente não é um
conto de fadas, na qual todos terminam felizes e sem problemas. A garota, que é
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extremamente crítica e revoltada na trama, com sua situação, crê que algumas coisas
podem mudar, passando por muito sofrimento e angústia, e sabendo que ainda terá que
lutar muito para mudar sua condição social.
De mãe para filho
Bom, filho, vou lhe contar:
Minha vida não foi uma escada de cristal.
Havia tachinhas nela,
E farpas,
E tábuas quebradas,
E lugares sem tapete no chão...
Sem cobertura.
Mas o tempo todo
tem sido uma subida,
E chegar nos patamares
E virar nos cantos,
E às vezes entrando no escuro
Onde não tem nenhuma luz.
Então, garoto, não volte atrás.
Não desça os degraus
Porquie acha meio difícil.
Não caia agora...
Porque eu ainda tô subindo, querido,
Ainda tô subindo,
E a vida pr mim não tem sido uma escada de cristal. (2010, p. 129)

Neste poema, Precious descreve como é seu caminho e todos os apuros que precisou
passar para compartilhar de uma vida melhor com seu filho. E, ainda, o incentiva a ter
esperança e não voltar atrás. Percebendo a responsabilidade que tem como mãe, apesar de
não ter recebido amor materno, sabe dar amor para seu filho.
Assim como uma fábula underground, surgem os anjos que auxiliam Precious em
momentos específicos, em que ela estava pronta para sucumbir: o enfermeiro que lhe ajuda

no parto, a professora da escola especial, a assistente social do abrigo. Entes que foram
decisivos para o reerguimento da narradora.
Durante a entrevista o jornalista Fábio Victor da Folha de São Paulo faz considerações
relevantes sobre o livro:
O caminho desde o chão é duro, e, como parábola do papel das letras para
a vida, a escrita é o elevador. Talvez aí esteja o pulo do gato do romance, o
que o diferencia de um mero conto de fadas urbano: acompanhamos a
alfabetização da garota, paralela à sua redenção. É um processo tortuoso,
que atravanca a leitura, já que a narradora por vezes abandona a linguagem
oral e passa a escrever. (FREIRE, 1970, p. 23)

Um exemplo dessa escrita aparece durante a narrativa. No trecho seguinte Precious
escreve a carta à professora no seu diário escolar: "Os ano tod eu sta na sl nuc apeni (os
anos todos eu sentava na sala e nunca aprendia) mas tv neem de nov Neem me pai (mas tive
neném de novo, o Neném é do meu pai)". (SAPHIRE, 2010, p.60). Dessa conversa, podemos
mencionar Pualo Freire, que de forma acertada afirma:
Para a prática ‘bancária’, o fundamental é, no máximo, amenizar esta
situação, mantendo, porém, as consciências imersas nela. Para a educação
problematizadora, enquanto um que fazer humanista e libertador, o
importante está, em que os homens submetidos à dominação, lutem por
sua emancipação.

A escritora durante a entrevista comenta: "Ver as pessoas aprendendo a usar a língua
é como ver um bebê começando a caminhar, um cego de repente enxergando", compara
Sapphire.
3- Considerações finais
Precious encontrará seu espaço, por meio do estudo e trabalho, percebendo que a
ascensão social se inicia por meio da escrita, e que para ter identidade nessa sociedade
líquido-moderna em que é marginalizada socialmente, ela deverá ter conhecimento,
adaptação e força.
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As últimas 33 páginas da narrativa mostram um livro escrito pela turma da
professora Blue Rain denominado, História da vida: o livro da nossa turma, na qual a
professora ajuda seus alunos a expurgar os problemas através da escrita, contando suas
experiências importantes.
Segundo Bauman: “Podemos sonhar com uma vida diferente – mais decente
tolerável e agradável. E se, além disso, tivermos confiança em nosso poder de pensamento e
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na força de nossos músculos, também podemos atuar sobre os sonhos e, quem sabe, até
forçá-los a se tornarem verdadeiros…” (BAUMAN, 2008, p. 180)
Pode-se dizer que a leitura de mundo que Precious alcança através da educação e da
autonomia, traz emancipação, como disse Paulo Freire, o que resulta em identidade, e
consequentemente a coloca na foto.
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Ensaios sobre o ensino religioso e a Ciência da Religião
Juliana Rogel de Souza
Resumo: O Ensino Religioso, ofertado nas escolas públicas encontra respaldo na Lei de
Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), e constitui-se como componente escolar em caráter
facultativo, mas de oferta obrigatória. Diante da controvérsia existente a respeito do Ensino
Religioso, esta pesquisa objetiva fazer um panorama histórico deste com o intuito de
compreender sua formação, seus entraves e avanços. Essa discussão pretende contribuir
sobre a temática do Ensino Religioso tendo como modelo a (as) Ciência(s) da Religião,
analisando como essa ciência pode contribuir para pensar o Ensino Religioso como
componente curricular que visa fomentar a alteridade e o respeito formando cidadão crítico
e autônomo. Tendo em vista a importância da Religião na nossa sociedade, este tema tem
demasiada pertinência envolvendo a escola laica e temas como laicidade e pluralidade
cultural.
Palavras-chave: Laicidade, religião, ensino religioso.

1- Panorama histórico
Pretendo aqui fomentar o diálogo sobre o ER, fazer apontamentos sobre os principais
entraves e ressaltar a importância de fazer debates com o intuito de facilitar o trabalho com
essa disciplina nas escolas, ressaltando a necessidade de políticas públicas acertadas para
que seja ofertada com êxito, cumprindo o requisito de não proselitismo.
Tema de controvérsia, polêmica, discussões e detentor de muitas particularidades,
arranjos e reconfigurações, formando posições favoráveis e contrárias a oferta dessa
disciplina, ela hoje faz parte do currículo escolar e precisa de muitos ajustes.
O Ensino Religioso está presente nas escolas públicas desde a formação destas, ainda
na fase de descobrimento do Brasil em 1.500. Posteriormente, tornou-se disciplina escolar
em 1930, e apresenta um contexto de luta pela permanência nos currículos. Sua constituição
e permanência aconteceram a partir de arranjos com segmentos religiosos potencializando a
polêmica quando em 1990, foi transferida para cada unidade federativa a prerrogativa de
legislar sobre essa disciplina.
Sua história é marcada por beligerâncias, a exemplo da sua institucionalização e
continuidade no currículo escolar, a maneira como estabeleceu-se como área de
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conhecimento na educação apresentando rupturas e ressignificações para manutenção no
currículo escolar, suas relações de poder e interesse políticos e religiosos.
Tendo em vista a inegável relação entre educação e religião, o Ensino Religioso
mostra através de sua trajetória, que inicialmente era catequético, posteriormente
transconfessional e hoje voltado para o modelo da Ciência da Religião.
Durante o período colonial e imperial, acontecia de forma natural, sem enfrentar
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resistência devido aos laços entre política e religião, Igreja Católica e Estado, e ainda da
“representação social” que esta detinha. E assim tornou-se componente curricular graças
aos esforços desta instituição e seus arranjos em reconfigurá-lo.
Destarte, como ensino confessional ou maquiado de interconfessionalidade relativa
não pode ser aceito como componente curricular. A proposta da Ciência da Religião como
ciência para o Ensino Religioso visa ultrapassar esses entraves oferecendo formação
adequada com habilitação específica na área.
O que defendemos aqui é que por meio do ensino reflexivo sobre o
fenômeno religioso é possível tematizar valores e princípios
desejáveis para a formação de um cidadão pleno. Portanto,
enfatizamos que, diferente de educação religiosa que quer catequizar
e fundar uma moral religiosa no educando, a proposta do ER nãoproselitista é fazer do conhecimento da religião um instrumento para
a cidadania ativa que compreende: a capacidade de formular e
manifestar opiniões sobre suas preferências, participação na vida
política e econômica do Estado brasileiro, participação nos debates
articulados no âmbito da esfera pública, o conhecimento dos seus
direitos e deveres e, o reconhecimento da alteridade e da
diversidade (cultural e religiosa) para a convivência social respeitosa.
(Rodrigues, 2013, p. 226)

Sendo, portanto, acadêmica sua reflexão, isenta de laços políticos e religiosos,
configurando nessa disciplina o que impõe a legislação, isenta de qualquer forma de
proselitismo.
A Ciência da Religião amparada por políticas públicas específicas e igualitária para
todos os Estados é capaz de oferecer um componente curricular voltado para o fenômeno
religioso, interpretado como fator cultural.

2- Entraves para o ensino religioso- apontamentos
Esta disciplina está na configuração das escolas desde o período de colonização e em
1930 passou a inserir o currículo das escolas, está presente ainda hoje, apesar de alvo de
polêmicas, e contradições.
Há alguns fatores que dificultam e causam desconforto com a oferta do Ensino
Religioso.
A constituição e inserção desta disciplina estiveram atreladas ao longo dos anos a
Igreja Católica que desde o período colonial, foi deixado a cargo dela a educação, fazendo a
catequese parte do processo educativo, o que de certo modo facilitou a introdução e
permanência do Ensino Religioso nos currículos. É inegável que esta beneficiou-se dessa
relação intrínseca com a educação, mas não devemos ignorar, que se não fosse essa
influência e os esforços dessa tradição religiosa talvez hoje o Ensino Religioso não fizesse
parte da grade curricular das escolas públicas no Brasil.
Mas ressalte-se que não apenas a Igreja Católica, mas outras denominações
influenciam diretamente a vida das pessoas, ditando regras de conduta, transpondo o
campo religioso para o âmbito público, extrapolando os limites da vida privada, sendo
muitas vezes preconceituosos e utilizando de violência física. Há inúmeros relatos de
crianças e adolescentes agredidos pelo pertencimento a religiões de matriz afro, que são
recordistas de intolerância no Rio de Janeiro, seguido por revertidas da tradição Islã,
mulheres que usam e são identificadas pelo véu.
Todo esse constrangimento emocional e agressão física levam ao silêncio. Muitas
crianças preferem não manifestar sua religião temendo repreensão, amedrontadas pela
intolerância. O questionamento a se fazer é a presença da laicidade e do direito
constitucional de manifestar a crença religiosa ou de não manifestar nenhuma. A
intolerância não pode sobrepor-se a um direito constitucional.
O fato da educação está submetida a política e religião, aliada a falta de políticas
públicas resultado no descaso do Estado, impede que esta disciplina possa emancipar-se em
totalidade de influências de determinada tradição, perdendo resquício de confessionalidade
e catequese.
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O Ensino Religioso não deve ater-se ao campo da Ciência da Religião, mas ser tema
de discussão também por outros profissionais da educação. Por mais polêmico que seja, não
podemos negar a delicadeza de tratar gênero e raça, que são discutidos com freqüência. O
Ensino Religioso precisa ganhar visibilidade e entrar para o diálogo e rodas de conversa por
educadores e segmentos da secretaria de educação.
Pode-se apontar como fatores que dificultam o trabalho desta disciplina:
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a carência de material didático,



os laços entre educação e religião,



a laicidade no Brasil,



a diversidade religiosa entre discentes e docentes,



a falta de professores com habilidade específica nesta área,



sua identidade epistemológica em construção,



que culminam em intolerância religiosa e proselitismo,



a maneira como foi constituído

A inserção e permanência do Ensino Religioso no componente escolar no ajuda a
refletir sobre os entraves dessa disciplina, nos conduzindo ao diálogo sobre a forma mais
indicada para dirimir essas questões, somando Ciência da Religião, Estados, laicistas,
entidades religiosas.
Conclusão
Ressalte-se que é importante investigar e propor diálogo sobre a configuração do
Ensino Religioso e como este é ofertado, de que maneira vem sendo tratada. Mas não sobre
sua oferta, pois é uma disciplina embasada na constituição. E, portanto, está presente na
realidade da escola atualmente.
É de grande relevância o diálogo sobre o ensino Religioso no ambiente escolar,
sobretudo porque está imbuído de caráter cultural, influenciando diretamente a sociedade,
o que o torna indispensável nos currículos escolares. Diante de tamanha importância uma
ciência como referência para o Ensino Religioso é fundamental para tratar de assuntos
polêmicos e peculiares, o que exige do profissional habilidade específica para tanto. Isto

traduz a importância da criação do curso de Ciência da Religião e sua essencial contribuição
para o Ensino Religioso, afastando-o do proselitismo, através de conhecimento acadêmico.
Pretendi aqui fazer uma problematização acerca dos entraves que envolvem o E.R.,
apontando alguns desses problemas, identificando a importância desse componente
curricular com o objetivo de aumentar o diálogo sobre essa disciplina, fazendo crescer a
produção de trabalho acadêmico com a ousada intenção de dar força ao diálogo sobre o
Ensino Religioso atingindo proporções maiores.
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Formação docente, sexualidades e experiências religiosas: narrativas a partir
do filme “Milk – a voz da igualdade”
Roney Polato de Castro*
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Resumo: O trabalho remete-se a uma pesquisa realizada junto a estudantes de Pedagogia e
as experiências construídas em uma disciplina que discute as relações de gênero e
sexualidades. O foco de análise deste trabalho são as narrativas escritas pelas estudantes em
diários de bordo, a partir da experiência com o filme “Milk – a voz da igualdade”. O filme,
assim como outros artefatos utilizados na disciplina, é compreendido como elemento
constitutivo de pedagogias culturais que ensinam modos de ser e de estar no mundo. Essas
pedagogias, presentes nas imagens, filmes, revistas, jornais, programas de TV, obras de arte,
etc., formam sujeitos para entender e lidar com os corpos, gêneros e sexualidades. A
perspectiva teórico-analítica inspira-se nos estudos de sexualidades e nos estudos
foucaultianos. A exibição do filme e a análise das narrativas das estudantes possibilitaram
pensar as relações que elas estabeleceram entre suas experiências religiosas e as
concepções construídas sobre as sexualidades não-heterossexuais como abjeções,
abominações. Desse modo, discute-se a perspectiva de uma formação docente que aborde
essas tensões, considerando a possibilidade de que as estudantes de Pedagogia atuarão na
Educação Básica. A formação é pensada como experiência problematizadora de si e do
mundo e os filmes como pedagogias que instigam a pensar e provocam questionamentos
dos saberes construídos na formação familiar e social.
Palavras-chave: Formação inicial docente. Sexualidades. Experiências religiosas. Pedagogias
culturais. Diário de bordo.

Pensar uma formação docente atravessada pelas temáticas das relações de gênero e
sexualidades. Uma formação que se produz nas experiências de estudantes de um curso de
Pedagogia quando participaram de uma disciplina intitulada “Tópicos especiais: Gênero,
sexualidade e educação” (TEGSE). Que experiências se produzem nesse atravessamento?
Expressões como “novos olhares”, “incômodos”, “incertezas” costumam ser utilizadas pelas
estudantes quando se referem a essas experiências. Que efeitos produz uma experiência de
formação que desperta tais sentidos/sentimentos? A disciplina TEGSE apresenta às
estudantes um modo de lidar com eles: a escritanarrativa em diários de bordo. No campo
das pesquisas e práticas educacionais, os diários de bordo vêm sendo utilizados com
distintas denominações, formatos e objetivos. Na disciplina TEGSE ele é pensado como
elemento de formação a partir de uma escritaexperiência que narra processos de
*
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subjetivação e dessubjetivação (Foucault, 2009) experienciados pelas estudantes com/a
partir das aulas. Uma escrita que não fica aprisionada na descrição das aulas, tampouco se
limita a registrar o que foi pensado, mas que, ao se produzir, produz pensamento,
reverberando as problematizações da disciplina para outros tempos e espaços do cotidiano.
O presente artigo foi elaborado com algumas das problematizações construídas no
âmbito de uma pesquisa de doutorado em educação (Castro, 2014) que teve como foco as
experiências de formação docente na disciplina TEGSE a partir das escritas das estudantes de
Pedagogia em diários de bordo. Neste texto, busco analisar narrativas das estudantes que se
produziram após uma atividade da disciplina: assistir ao filme “Milk – a voz da igualdade99” e
relacioná-lo às discussões que vimos realizando nas aulas. Seguindo a proposta da disciplina
TEGSE, a atividade de assistir ao filme constituiu-se como oportunidade para deixar-se
inquietar pelas imagens e enunciados por ele veiculados. Um artefato que coloca em
funcionamento certas pedagogias culturais de gênero e sexualidade, que está implicado nos
processos de subjetivação. O filme é parte de uma rede discursiva que coloca em circulação
certos enunciados e circunscreve significados culturais e relações de poder no que tange, em
especial, às homossexualidades, à movimentação política ligada ao movimento homossexual
e ao confronto com os setores conservadores e religiosos da sociedade. No âmbito das
pedagogias culturais, os filmes estão envolvidos em processos de produção e transmissão de
valores e atitudes, em conexão com relações de poder (Silva, 2000). Com isso, tal como
Louro (2008), podemos considerar que “a construção dos gêneros e das sexualidades dá-se
através de inúmeras aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é
empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável de instâncias
sociais e culturais” (p. 18).
Retomando a proposta: assistir ao filme e deixar-se inquietar com ele, produzir
sentidos a partir dessa relação, sentimentos, sensações, movimentar concepções, imagens a
partir do enredo, das cenas, das personagens e suas ações. Inserir-se em jogos subjetivos de
produção de sentidos sobre si e sobre o mundo, em negociação com os significados culturais
sobre as sexualidades, os gêneros, as homossexualidades, as religiosidades. A grande
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Milk – a voz da igualdade – EUA, 2008. Direção: Gus Van Sant. Filme baseado na vida do ativista homossexual
Harvey Milk, primeiro homossexual declarado a assumir um cargo político na Califórnia. Filme vencedor do
Oscar em 2009 (melhor ator e melhor roteiro original).
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maioria das narrativas encontradas nos diários de bordo acerca da experiência com o filme
foi de desconforto, estranhamento, manifestações que se justificariam pelo fato de haver
cenas envolvendo relações afetivas e demonstrações de afetos entre homossexuais
masculinos.
Assistimos, cotidianamente, a beijos entre pessoas de cisgêneras e heterossexuais na
TV, nos filmes, na publicidade, na Internet, nas ruas, nos ônibus, em casa. Recentemente,
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novelas exibidas em TV aberta trouxeram beijos entre pessoas homossexuais, provocando
um intenso debate. Por que esses beijos causam estranhamento? E por que os beijos entre
pessoas cis-heterossexuais não causa? Em uma sociedade heterossexista, regulada pela
heteronorma, cuja guardiã é a homofobia, era de se esperar que esse estranhamento, na
forma de espanto, surpresa e desconforto, acontecesse. Somos educados/as para uma
naturalização das expressões afetivo-sexuais heterossexuais. O que as estudantes de
Pedagogia fazem nas narrativas escritas em seus diários de bordo é posicionar-se a partir do
estranhamento que as cenas de afeto e sexo entre homossexuais provocam. Algo que talvez
seja fruto da disciplina, das provocações que já vínhamos fazendo nas aulas, das ‘lentes’ que
tentamos disponibilizar para ver as coisas de outros modos, para pensar em porque temos
sentimentos e atitudes diferenciadas quando se trata de estranhamentos, repulsas, medos
para com as sexualidades e gêneros. E as experiências religiosas têm um importante papel
nisso.

Narrativas de experiências com o filme: imagens desestabilizando verdades
“O professor propôs de assistirmos ao filme “Milk – A voz da igualdade”.
Confesso que depois que assisti me arrependi profundamente porque duas
cenas de sexo incomodaram-se muito, pois jamais assistiria se soubesse
disso. Pode pensar que sou ultrapassada, boba, sei lá... Mas não consigo e
nem quero achar isso normal. Além do mais todos nós temos valores e
concepções que precisam ser levados em consideração. Por ser evangélica
tem muita coisa que eu não concordo. Mas, como tinha que assistir para
discutirmos em sala acabei vendo. Como as meninas já me conhecem elas
vieram me perguntar depois se eu tinha visto a tal cena. Disse que sim,
porém se soubesse da mesma não tinha assistido. Fiquei bastante

insatisfeita nessa semana. Mas, isso faz parte da vida! Bola pra frente!”
(Cremilda100).

Arrependimento, incômodo, insatisfação: a estudante coloca sua condição de
“evangélica” como modo de justificar seu estranhamento, achando que aquilo que estava
assistindo não era “normal”. A relação da estudante com o filme provocou sentimentos que
a desestabilizaram, algo que fez confrontar as verdades professadas em sua religião e as
cenas de envolvimento afetivo-sexual e luta por direitos de pessoas homossexuais. Em sua
escrita, a estudante apresenta uma primeira ‘decepção’, já que o que se espera de um filme,
frequentemente, é o divertimento, mas a ocasião se torna desagradável em função do
conteúdo, a princípio, inesperado. Ou seja, numa cultura cis-heteronormativa, os sujeitos
não esperam se deparar com cenas como as do filme, em que dois homens se beijam,
trocam carícias, vivem relacionamentos, fazem sexo. O que não é comum, ou o que não é
visível, se torna ‘exposto’ pelas cenas do filme.
Atravessamentos de experiências: a experiência com o filme e a experiência religiosa
da estudante parecem se repelir, como forças que, no confronto, produzem abalos nas
estruturas que são, em princípio, sólidas. A experiência religiosa da estudante é mediada por
discursos que apregoam as sexualidades não-heterossexuais como anormalidade, desvio,
pecado. Há uma rede discursiva que instaura certos modos de relação das estudantes com o
processo de formação experienciado na disciplina TEGSE. A experiência se constitui por
saberes, relações de poder e formas de relação consigo, possibilitando o funcionamento de
processos de subjetivação. A experiência produz-se também por transformação de si, pelos
movimentos entre subjetividades, envolvendo processos de dessubjetivação (Foucault,
2001; 2009). A experiência religiosa pode ser concebida, desse modo, como as maneiras
pelas quais podemos ser subjetivados/as pelos discursos religiosos, que envolvem crenças
subjetivas e também certos modos de agir e viver, ou seja, a sujeição a uma moral, e
também os modos como nos ocupamos de nós mesmos e nos conduzimos a partir dos
códigos morais associados a essas formações discursivas, ou seja, como nos constituímos
sujeitos dessa moral (Castro, 2014). Podemos dizer que há uma diversidade de enunciações
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Nomes são fictícios. As narrativas das estudantes estarão entre aspas, em itálico e com recuo a fim de
diferenciá-las do restante do texto.
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que compõem os discursos religiosos, caracterizando as múltiplas confissões religiosas
existentes pelo mundo.
As religiões denominadas cristãs apresentam distintos posicionamentos acerca das
diversidades sexuais e de gêneros, seja no modo como concebem e lidam com elas, seja na
relevância que atribuem a sua discussão. Além disso, no interior de cada confissão religiosa,
os sujeitos podem apresentar distintos modos de pensar e de lidar com essas temáticas. Há,
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porém, modos de funcionamento discursivo e de práticas que podem reunir essas confissões
religiosas, passando por certas ‘leituras’ da bíblia cristã, que envolvem o direcionamento
moral dos pensamentos, atitudes e comportamentos ligados às experiências das
sexualidades e dos gêneros. Tal direcionamento se organiza a partir do pressuposto
heteronormativo e cissexista, baseado na ideia de que os sujeitos que vivem sexualidades
não-heterossexuais e gêneros não-binários estariam em desacordo com o propósito sagrado
e o plano divino, ameaçando crenças e valores que sustentam as relações sociais.
A repulsa às manifestações afetivas e sexuais entre pessoas de mesmo gênero inserese no sistema heterossexista que apregoa a norma heterossexual, hierarquizando e
subalternizando as demais sexualidades, conferindo-lhes o lugar da abjeção. “O abjeto é algo
pelo que alguém sente horror ou repulsa como se fosse poluidor ou impuro, a ponto de ser o
contato com isso temido como contaminador e nauseante” (Miskolci, 2012, p. 40). Cremilda
não teria assistido ao filme se soubesse que tipo de cenas encontraria, ela se arrependeu
profundamente, já que as cenas de beijos e trocas de carícias parecem tê-la ofendido ou,
pelo menos, perturbou sua convicção religiosa-moral de que relacionamentos e carícias são
válidos apenas para casais compostos por um homem e uma mulher. Assim, o fato de a
estudante não achar normal tais ações poderia ser caracterizado como uma injúria, que
“classifica alguém como “poluidora”, como alguém de quem você quer distância por temer
ser contaminado” (Miskolci, 2012, p. 40). Outra estudante parece corroborar esses
sentimentos:
“Esta semana vimos o filme Milk. Sabendo do assunto que o filme trataria,
resolvei vê-lo em uma hora que eu estivesse sozinha em casa. E assim
aconteceu. Em um sábado a noite que meu marido e minhas duas filhas
foram para a casa da avó eu vi o filme. Confesso que o fiz sem nenhum
interesse. Também não gostaria que minhas filhas ou marido me vissem
assistindo aquele filme. [...] Devo confessar que aquelas imagens de dois
homens se beijando chocaram bastante. Cresci ouvindo meus pais falarem:

“Deus fez homem e mulheres e o que passar disso é perversão, é
procedência maligna”. Isso para mim é muito forte. Fui criada dentro de um
contexto católico, hoje sou crente, mas as concepções pouco mudaram.
Quando vejo dois homens juntos em um contexto mais íntimo, parece que
uma há uma luz vermelha lá no fundo alertando: procedência maligna,
procedência maligna! Por esse motivo não gostaria que uma de minhas
filhas ou meus irmãos fossem homossexuais. Tenho boas relações com
homossexuais porque reconheço que eles são pessoas como eu, e que
merecem ser respeitados em suas escolhas, sejam elas quais forem. A
minha igreja reconhece que a sexualidade não é algo fixo, ela pode mudar,
neste sentido é recomendado que quem tem filho homem deve educá-los
para serem homens. Assim concluo que a direção da igreja também vê a
sexualidade como construção cultural, já que recomendam corrigir para
coibir tais manifestações” (Gisela).

Assistir ao filme às escondidas, sem nenhum interesse, somente por ser uma tarefa
da disciplina. Que outras oportunidades estudantes como Gisela e Cremilda teriam de
construir tal experiência de confronto entre seus valores e crenças e outras possibilidades de
existência? Se não fosse a atividade da disciplina certamente o filme não seria assistido. Se
não há mudança nesses valores e crenças, ao menos a disciplina cumpriu o objetivo de
apresentar outras possibilidades das sexualidades e desestabilizar certezas aparentemente
muito cristalizadas e intocadas. A estudante Gisela compartilha de muitos dos incômodos
manifestados por Cremilda, inclusive elas têm em comum o fato de ter “lido” o filme com o
olhar de sua constituição religiosa-cristã, o que proporcionou à estudante ter que se deparar
com o abjeto, ou seja, aquilo que é temido e recusado com repugnância, porque ameaça a
visão homogênea e estável da realidade (Miskolci, 2012). A vergonha sentida por Gisela em
ter que assistir ao filme fez com que ela esperasse estar longe da família. Ao que parece, o
filme lhe pareceu algo horrendo, vergonhoso, temível. Antes mesmo de assisti-lo a
estudante já fazia essa leitura, seu olhar previamente constituído pelos discursos acerca das
homossexualidades mediaram a experiência de ter que assistir ao filme.
Os discursos religiosos aparecem também com intensidade: “Deus fez homem e
mulheres e o que passar disso é perversão, é procedência maligna”. As pesquisas de
Natividade (2006) auxiliam a pensar nessas narrativas, apontando que uma das dimensões
afirmadas pelas religiões cristãs evangélicas em relação às homossexualidades é o fato de se
considerar que ela é causada por transtornos espirituais, como se demônios fossem
‘sexualmente transmissíveis’. Outra problematização relativa à “leitura” do filme feita sob a

260

ótica religiosa-cristã é em relação à lógica apresentada pela estudante de que na igreja a
sexualidade também seria uma construção cultural, já que pode mudar. A homossexualidade
pode ser corrigida e coibida e a recomendação é a de que quem tem filho homem deve
educá-lo para ser homem. A homossexualidade seria um comportamento adquirido, ou seja,
o sujeito poderia modificar seus desejos, adequando-os ao instituído pela religião.
O discurso moralizante da religião aparece com muita força no enredo do filme Milk,
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especialmente através da personagem Anita Bryant, que se opunha publicamente às
conquistas de igualdade de direitos pelas pessoas homossexuais, usando sua popularidade
numa campanha intitulada “Salvem nossas crianças”, contra a lei que proibia a discriminação
por orientação sexual no condado de Dade (Flórida-EUA). Outro personagem que fazia
oposição pública aos homossexuais era o senador John Briggs, que ao se aliar à campanha de
Anita, propõe uma lei em que docentes homossexuais seriam demitidos/as, supostamente
por serem “pervertidos/as” e “pedófilos/as”. Assim, considero relevante pensar que as
experiências religiosas também são mediadas pelas imagens, se constituindo no
atravessamento com as pedagogias culturais. No caso das estudantes cujas narrativas
aparecem neste artigo, é possível pensar que o filme não trouxe apenas confrontos e
tensões, mas pode ter havido processos de identificação com a presença das enunciações e
das imagens nas quais a religiosidade se impõe como força que tenta barrar as
transformações socioculturais colocadas em curso com a organização política das pessoas
homossexuais.
Finalizando a discussão deste texto proponho pensar os discursos religiosos em
relação à constituição de experiências de assujeitamento ou de liberdade. É possível
conciliar as experiências religiosas como uma compreensão e uma vivência mais inclusiva e
respeitosa para com as diversidades sexuais e de gêneros? Nesse caso, considero relevante
destacar menos o caráter ‘repressivo’ do código moral-religioso-cristão e mais seu caráter
‘produtivo’, seu efeito sobre os sujeitos, sobre as relações sociais e os processos políticos de
mudança social. Como é possível observar nas narrativas das estudantes Cremilda e Gisela,
os discursos religiosos constituem seus modos de lidar com as homossexualidades.
Natividade e Oliveira (2013) ressaltam, nesse caso, o caráter performativo dos enunciados
que desqualificam as sexualidades não-heterossexuais, produzindo, simultaneamente, o
sujeito que fala e o objeto enunciado. Do mesmo modo, as proposições que visam ao

questionamento desses enunciados podem produzir outros efeitos. Considerando a
formação docente e sua relação com as práticas pedagógicas escolares, estaríamos
colocando em circulação outros discursos e, possivelmente, produzindo efeitos de
pluralização. Considerando as pedagogias culturais em funcionamento nas sociedades, nas
instâncias em que o poder se organiza e se difunde, em que saberes são produzidos e
disputados, a formação docente pode delas se apropriar, como ferramenta para
experiências de desconstrução das verdades que parecem irremediavelmente redundantes,
educando para outros modos de viver e lidar com as diversidades sexuais e de gênero, por
vezes tensionando, outras vezes harmonizando-as com as experiências religiosas.
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A partir da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões), nós visamos um debate reflexivo das práticas
pedagógicas acerca do Ensino Religioso na escola pública brasileira, por meio de uma
[re]leitura das controvérsias históricas do modelo de Ensino Religioso confessional no
currículo educacional, no qual os entraves do Ensino Religioso a partir da(s) Ciência(s) da(s)
Religião(ões), ainda se dar por causa do modelo confessional de Ensino Religioso. Diante de
tantos desafios e controvérsias, buscamos a partir de estudos e pesquisas, fomentar diálogos
e reflexões relevantes para este processo de interface entre Ciência(s) da(s) Religião(ões) e
Ensino Religioso no ensino educacional brasileiro. Nesse sentido, é necessário discutir o
paradigma em construção acerca da formação do professor/a de Ensino Religioso na escola
pública brasileira dentro de uma ótica dialógica, proporcionando um diálogo inter-religioso e
transdisciplinar das práticas pedagógicas. Para tanto, o presente GT abre espaço para
receber propostas de pesquisas que apresentem a discussão da formação inicial e
continuada dos/as docentes, bem como os demais interessados a dialogar acerca do Ensino
Religioso na ótica das Ciências das Religiões e, sobretudo, focando o componente curricular
Ensino Religioso.

O ensino religioso numa perspectiva inclusiva: um novo olhar para a inclusão
de alunos com deficiência na escola
Ana Cristina de Almeida Cavalcante Bastos*
Resumo: O Ensino Religioso ao se desvencilhar de um modelo confessional, monocultural e
hegemônico e na busca pela construção de uma identidade epistemológica pautada nas
Ciências das Religiões, tem a possiblidade cada vez maior de referendar em sua prática
diuturna o que está apregoado na Lei 9475/97 que o coloca como parte integrante da
formação básica do cidadão na condição de disciplina a ser ministrada nas escolas públicas
de ensino fundamental, de forma a garantir o respeito à diversidade cultural religiosa do
Brasil vetando quaisquer formas de proselitismo. Dessa maneira, por lutar contra as
situações de intolerância, preconceito e exclusão, torna-se um lócus apropriado para o
fortalecimento de um pensamento inclusivo de respeito às diferenças individuais de todos
os alunos integrantes de uma comunidade escolar e dentre eles, os alunos com deficiência,
muitas vezes reféns de uma discriminação que segrega e invisibiliza. Este artigo objetiva
apresentar a importância do ensino religioso para a implementação e fortalecimento da
educação especial/inclusiva na perspectiva dos direitos humanos, e propõe como resultado
a provocação de reflexões sobre o papel concreto que o professor do Ensino Religioso pode
desempenhar enquanto facilitador da inclusão escolar de alunos com deficiência numa
escola aberta, plural e equitativa.
Palavras-chave: Ciências das Religiões. Formação de professores. Ensino religioso. Educação
inclusiva.

1. Introdução
O Ensino religioso enquanto área de conhecimento que busca o fortalecimento de
uma identidade epistemológica e metodológica específica, vem no decorrer do tempo,
saindo de um espaço de doutrinação, proselitismo e aula de religião, para uma visão mais
ampliada de formação básica do cidadão na garantia de sua dignidade enquanto ser humano
e na luta contra formas de preconceitos e intolerâncias que levam fundamentalmente a
exclusão.
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264

No momento em que o ensino religioso ofertado nas escolas públicas assume seu
papel de interlocutor de um diálogo multicultural e plurireligioso no reconhecimento e
respeito à diversidade do povo brasileiro, propõe e direciona um processo de ensino
aprendizagem mais solidário, ético, crítico e reflexivo, de forma a se propiciar relações
interpessoais mais saudáveis a partir do entendimento da inviolabilidade da dignidade
humana de toda e qualquer pessoa detentora de direitos e deveres.
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Ao passo que o Ensino Religioso fomenta no ambiente escolar as bases para uma
cultura de paz e se posiciona através dos seus conteúdos curriculares contra toda e qualquer
forma de preconceito, discriminação e intolerância, torna-se de capital importância para o
despertar de uma consciência cidadã, que transcenda o individual e se comprometa com o
bem-estar coletivo de todos os partícipes de uma determinada sociedade, Estado, Nação.
Por mais que haja um desenvolvimento tecnológico e científico neste mundo
globalizado, capaz de alargar fronteiras e encurtar distâncias, ainda existe muita segregação
e divisão de pessoas dentro de suas classes. As pessoas com deficiência podem ser
consideradas como exemplo de um dos grupos minoritários que sofrem ao longo do tempo
as sequelas de processo discriminatório.
Embora havendo documentos normativos e filosóficos que garantam os direitos
humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, ainda existe uma enorme
discrepância entre o que está escrito na Lei e o que é vivenciado nas relações sociais em
termo de igualdade do usufruto desses direitos, o que na realidade, impede uma inclusão
ampla, total e irrestrita dessas pessoas nas sociedades em que vivem.
A Convenção da ONU, documento internacional norteador dos direitos humanos das
pessoas com deficiência e que no Brasil tem força de Emenda Constitucional, traz em seu Artigo I a

seguinte definição sobre este público-alvo:
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.
(ONU, 2006)

Ao correponsabilizar o meio social onde a pessoa com deficiência está inserida como
um dos facilitadores ou restritores de sua participação plena enquanto sujeito de direitos na
sociedade em que vive, a Organização das Nações Unidas/ONU já fundamenta através da

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, como tratado de direito

internacional, um novo olhar sobre a forma de lidar com a diversidade humana e de efetivar
uma sociedade mais inclusiva, aberta, equitativa e plural.
2. O Ensino Religioso como facilitador da educação inclusiva
O Ensino Religioso é uma disciplina que está resguardada legalmente e através da
Lei 9.475/97, a qual alterou o art. 33 da LDB n° 9.394/1996, torna-se parte integrante da
formação básica do cidadão. É uma disciplina que está presente em todas as Constituições
Brasileiras e foi adicionada à lista dos componentes curriculares, sendo reconhecida como
área de conhecimento, integrante da base nacional comum da educação básica, através das
Resoluções nº 02/98 que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental e a Resolução nº 04/10, ambas emanadas do Conselho Nacional de Educação
/CNE.
Ao realizar uma análise diacrônica e sincrônica do fenômeno religioso com base
epistemológica nas Ciências das religiões, o Ensino Religioso favorece um olhar mais
ampliado da educação pelo fato de contemplar as práticas do respeito, do diálogo e do
ecumenismo entre as religiões., assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do
Brasil e sendo vedadas todas as formas de proselitismo. Destarte, torna-se um lócus propício
para se refletir no ambiente escolar as discussões sobre inclusão, exclusão, preconceito,
limites e possibilidades frente às diferenças.
Passos afirma que o pressuposto do Ensino Religioso é pedagógico e “centra-se na
educação do cidadão para viver como tal na sociedade e atuar profissionalmente de modo
autônomo e responsável” (2007, p. 124). E para se viver em sociedade é importante
vivenciar uma cultura de paz, a partir das relações interpessoais na lida com as diferenças
individuais de cada pessoa.
Junqueira ( 2013, p.611) afirma que :
O ensino religioso quer contribuir com a capacidade de ir além da superfície
das coisas, acontecimentos, gestos, ritos, normas e formulações para
interpretar toda a realidade em profundidade crescente e atuar na
sociedade de modo transformador.
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No momento em que o Ensino Religioso por trabalhar voltado para a formação básica
do cidadão, tem ido além na interpretação dos fatos e da realidade vigente, permite uma
visão mais acurada da pessoa humana, não se fixando apenas em seu invólucro. E isso
favorece um despertar de uma consciência crítica, de uma formação de valores pautados no
respeito, solidariedade, equidade e corresponsabilidade em transformar-se num agente de
transformação da sociedade. Dessa forma, ao se olhar para a pessoa com deficiência,
consegue-se ver que antes de tudo, ela por ser humana, é detentora de direitos, e deveres,
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dentre os quais, uma educação de qualidade numa escola acolhedora e inclusiva.
A

escola é o elemento meio entre família e sociedade, disseminadora do

conhecimento adquirido ao longo do tempo e desenvolvedora não somente não somente do
potencial cognitivo, mas da formação de valores de respeito e reconhecimento da
diversidade humana. Só que para cumprir o papel para o qual foi delegada, necessário se faz
que seus profissionais docentes estejam imbuídos de um pensamento inclusivo que os
façam realmente vivenciar em sua prática, uma série de atitudes includentes de colocar
todos os seus alunos no centro do processo ensino-aprendizagem, provocando mudanças de
paradigmas na forma de olhar a pessoa com deficiência, não como um “problema”, mas
como um sujeito de direitos que tem muito a contribuir no ambiente escolar.
É importante frisar que toda mudança demanda a princípio, sentimentos de
instabilidade, receios, dificuldades e não acontece de um momento para o
outro. A mudança não é um evento estático, finito. É um processo que
acontece no decorrer de um período e que se torna determinante para a
prática de novas competências, conhecimentos e desenvolvimento pessoal
e profissional. Sabe-se que a mudança de uma educação integradora. que
preconizava a prontidão do aluno para seu ingresso na escola, para uma
educação inclusiva que afirma ser a escola que deve se preparar para
receber o aluno, requer uma mudança de paradigmas do professor que é
um elemento essencial para a condução desse processo. (BASTOS, 2015, p.
144)

Trazer um pensamento inclusivo para a comunidade escolar demanda esforço e
tempo, principalmente para retirar do aluno com deficiência o peso do rótulo e do estigma
que paira sobre ele, quando em muitas situações, tem a matrícula garantida pela força da
Lei, mas enfrenta preconceitos e discriminações dentro do ambiente escolar quando dita
padrões de normalidade e de homogeneização para seus alunos. E o Ensino Religioso tem
muito a contribuir com a quebra de preconceitos, pois uma vez que luta pelo direito à
diversidade religiosa, tem um arcabouço teórico-metodológico mais apropriado para

também lutar pelo direito de ser gente em sua maneira diversa de ser, uma vez que ao lutar
contra toda e qualquer forma de intolerância, trabalha-se a formação ética do ser humano.
A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de
raça, de gênero, de classe. É por esta ética inseparável da prática educativa, não
importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. E
a melhor maneira de por ela lutar, é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la,
vivaz, aos educandos em nossas relações com eles. (FREIRE, 1996, p 17)

Freire afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades
para sua própria produção ou a sua construção” (2002, p. 52). Portanto, ao lidar diretamente
com o aluno com deficiência, o professor do Ensino Religioso terá em sua prática diuturna, a
partir de

uma coerência técnica e ética em suas

atitudes, a possibilidade real de

desenvolver em seu alunado ações mais inclusivas e solidárias, a fim de propor caminhos
mais eficazes para a construção de uma sociedade de direitos para todos os seus partícipes.
3. Considerações finais
Num mundo globalizado onde na maioria das vezes as pessoas são vistas como
produtoras e consumidoras de bens de consumo, regidas pelo mercado e pelo lucro,
geralmente são afixados padrão de normalidade para fins de atendimento das demandas
de determinada sociedade. E aqueles que fogem deste padrão por não conseguir atingi-lo,
são mais suscetíveis a serem colocados à margem e invisibilizados.
Apesar de existir todo um manancial de marcos filosóficos e normativos que
garantem os direitos das

pessoas com deficiência, estes não são cumpridos em sua

totalidade e estas pessoas ainda são reféns de situações de exclusão, rótulos e
discriminações, requerendo que haja um processo de mudança de paradigmas que ainda
imperam e ditam normas de relações sociais.
A escola precisa assumir seu espaço de construção não somente de conhecimentos,
mas de formação de valores, de criticidade e

da ética, saindo de um paradigma de

integração, onde o aluno tinha que estar apto para frequentar este espaço acadêmico, para
se transformar num local aberto, acolhedor, que recebe a todos e onde o aluno com
deficiência não somente esteja matriculado para corresponder a um dado estatístico, mas
que tenha o direito à permanência em igualdade de direitos como todos os outros alunos do
ambiente escolar.
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O ensino religioso como disciplina presente nas escolas públicas e pela amplitude de
conhecimentos com as quais pode deter em seu currículo voltado à formação básica do
cidadão torna-se um lócus propício para a defesa da permanência dos alunos com
deficiência num ambiente inclusivo que reconheça e respeite a diversidade.
Para que o ensino religioso seja este espaço de interlocução da educação inclusiva, é
de fundamental importância que o professor que leciona esta disciplina possa participar de
formação continuada
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em educação especial no sentido deste ser

embasamento teórico prático a fim de

subsidiado com

desenvolver práticas pedagógicas voltadas à

diversidade do alunado que se encontram nas escolas e dentre essa diversidade, a presença
dos alunos com deficiência, que por conta de suas necessidades específicas, demandam uma
atenção especial do professor.
O professor do ER. também deve participar de formação continuada em Direitos
Humanos pois a medida em que se debruça sobre o estudo de um manancial de marcos
filosóficos e normativos, possui maior condição de socializar este aporte teórico com a
comunidade escolar, de forma a publicizar os direitos referente a todas as pessoas e dentre
elas, às pessoas com deficiência, favorecendo o empoderamento dessas pessoas em seu
acesso e permanência no ambiente escolar enquanto sujeito de direitos que são.
É importante também que professor do ER possua uma postura ética demonstrada
na vivência das atitudes diárias em sala de aula e em demais espaços de convivência nos
quais transita. São as ações de respeito, valorização e reconhecimento da diversidade
humana que irão falar mais alto do que as próprias palavras destiladas em sala de aula. O
exemplo experienciado e visibilizado em sala de aula é determinante para que as ações
inclusivas e solidárias deste profissional sejam fortalecidas em sua prática pedagógica diária
em sala de aula
Esperamos que este estudo possibilite um ampliar das discussões sobre os direitos
das pessoas com deficiência a uma educação de qualidade, bem como sobre o ensino
religioso como uma disciplina ideal para o fomento desse pensamento inclusivo no ambiente
escolar. Ao passo se que traz essa discussão para ambientes acadêmicos, esperamos cada
vez mais que outras pessoas abraçem essa causa e se tornem novas interlocoutores da luta
por uma educação inclusiva, de qualidade, para todos os alunos.
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Resumo: O presente estudo baseado em pesquisa bibliográfica pretende demonstrar a
necessidade da formação docente do professor do Ensino Religioso, referendada nas
Ciências das Religiões com vistas a fortalecer esta disciplina com base epistemológica,
pedagógica e científica. Propõe, a partir do pensamento de Paulo Freire, refletir sobre o
Ensino Religioso como espaço político de construção de novas práticas de alteridade e
assunção cultural de seus partícipes, capaz de sedimentar uma educação pautada no
reconhecimento e respeito às diferenças e diversidades, numa visão intercultural, sem
proselitismo e doutrinação, voltada à formação básica do cidadão, conforme preconiza a Lei
9.475/97. Este estudo nos permite inferir que o professor do Ensino Religioso ao assumir
um compromisso ético de ser mediador de práticas solidárias, possibilita em sua atitude
efetiva, a promoção do respeito às diversas culturas religiosas e suas manifestações por
parte de seu alunado, bem como uma consequente educação transformadora no lócus dessa
disciplina no ambiente escolar.
Palavras-Chave: Ciências das Religiões. Ensino Religioso. Formação docente

Introdução
Refletir sobre a formação do professor do Ensino Religioso é buscar compreender
qual a implicância da sua intervenção na construção de sujeitos históricos contribuintes para
uma sociedade solidária ou excludente. O ser professor é essencialmente político e esta é
uma condição inata de sua presença na escola. É inata também a sua influência ao definir a
forma de apresentação e a seleção dos conteúdos a serem discutidos.
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O Ensino Religioso proposto pela Lei 9475/97 assegura este componente curricular
como parte integrante da formação básica do cidadão, constituindo-o como disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. .Destarte, torna-se
determinante para uma formação cidadã em que o proselitismo deve dar passagem ao
respeito das diversas culturas religiosas e suas manifestações.
Ao se fazer presente na Base Nacional Comum Curricular, apresentada em sua versão
preliminar no dia 16/09/2015, o Ensino Religioso dá um salto qualitativo para o
fortalecimento de sua identidade epistemológica. O referido documento ao propor um
conteúdo curricular mínimo pautado na ética da alteridade como um dos fundamentos
epistemológicos e pedagógicos para o alcance do diálogo inter-religioso e cultural, traz a
tona a necessidade de uma formação docente voltada à capacitar “um profissional de
educação conhecedor da complexidade sociocultural da questão religiosa, capacitado para
transmitir os conteúdos referentes às mais diversas tradições religiosas, sem proselitismo,
doutrinação ou preconceito”. (MIELLE e POSSEBON, 2012, p 428)
Na Educação Básica, o Ensino Religioso não confessional assume a
responsabilidade de oportunizar o acesso aos saberes e aos conhecimentos
produzidos pelas diferentes culturas, cosmovisões e tradições religiosas,
sem proselitismo. O estudo dos conhecimentos religiosos na escola laica, a
partir de pressupostos científicos, estéticos, éticos, culturais e linguísticos,
visa à formação de cidadãos e cidadãs capazes de compreender as
diferentes vivências, percepções e elaborações relacionadas ao religioso e
ao não religioso, que integram e estabelecem interfaces com o substrato
cultural da humanidade (BRASIL, 2015, p. 278)

A escola enquanto lugar de repasse do saber construído e acumulado ao longo do
tempo e do desenvolvimento das competências cognitivas também deve ser um lugar de
estudo do fenômeno religioso, como patrimônio da humanidade e expressão cultural de
todos povos.
Bastos (2015, p. 16) considera que
O estudo do fenômeno religioso e suas manifestações em todos os tempos,
lugares e povos, alicerçados nos princípios de cidadania e na busca pelo
respeito à diversidade, deve favorecer a construção de uma cultura de paz,
com a abolição do preconceito e da discriminação.

O Ensino Religioso ancorado na epistemologia das Ciências das Religiões torna-se
mais sólido, uma vez que valoriza todas as religiões, sem emitir julgamento de valor e nem
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comparação entre elas. Não faz o ensino de religião, mas estuda o fenômeno religioso,
explorando, descrevendo e analisando todas as suas características culturais em suas
diversas formas de manifestações.
Para além da fé, o estudo do fenômeno religioso na escola pública deve
recuperar a história das diversas religiões, dos mais diferentes povos, desde
a antiguidade até hoje, dando aos discentes a oportunidade de
compreender as relações que o ser humano estabelece com o
transcendente, com o divino, com o sagrado, e de como ele aplica suas
crenças nas relações que estabelece com a sociedade em que vive, e
consigo próprio. (MIELLE e POSSEBON, 2012, p 428)
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Neste contexto em que a vivência destes valores desperta a solidariedade, o Ensino
Religioso precisa revestir-se de uma base científica, apoiar-se nos fundamentos das Ciências
das Religiões para referendar uma solidez pedagógica, uma prática educativa solidária.
Para Soares (2009), o fenômeno religioso tem sua base epistemológica na Ciência da
Religião a qual proporciona uma análise diacrônica e sincrônica, além do aprofundamento
das expressões religiosas, o conhecimento das tradições religiosas e as suas correlações
socioculturais. Continua Soares (2009, p.3)
Além de fornecer a perspectiva, a área de conhecimento da Ciência da
Religião favorece as práticas do respeito, do diálogo e do ecumenismo
entre as religiões. Contribui, desse modo, com uma educação de caráter
transconfessional que poderá incidir na formação integral do ser humano.

As Ciências das Religiões num caráter interdisciplinar e transdisciplinar e de maneira
mais racional e objetiva recorre a outras ciências como forma de instrumentalizar os estudos
teóricos sobre a análise do fenômeno religioso como expressão cultural e patrimônio da
humanidade.
Sendo assim, deve-se promover para o professor de Ensino Religioso uma formação
cujos valores precisam ser testemunhados no cotidiano da sala de aula, potencializando
oportunidades de vivência solidária. Como afirma Sousa (2013, p. 18) “O Ensino Religioso é
parte fundamental da ação educativa e, como tal, precisa de robusta base científica,
religiosidade consciente, solidez pedagógica e compromisso de todos que fazem a educação
como verdadeiros cidadãos”.

1. A formação do professor do ensino religioso: uma colcha de recortes de práticas
solidárias para construção de sujeitos históricos
Na formação docente sempre estão presentes as marcas do lugar de origem, das
pessoas com quem se criam laços, dos livros lidos, dos diálogos com os autores, dos assuntos
debatidos, das reflexões que estes debates fazem florir, sobretudo, as emoções que dão o
tom da prática pedagógica.
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Paulo Freire (2000, p.79) ensina que ao aprender a conhecer e experimentar, se
começa a entender e fazer da prática docente um ato pedagógico aberto e tanto quanto
possível bonita e prazerosa. Ele mesmo traduz este sentimento quando descreve o prazer
pela docência:
Eu tinha na verdade, desde menino, um certo gosto docente, que jamais se
desfez em mim. Um gosto de ensinar e de aprender que me empurrava à
prática de ensinar, que por sua vez, veio dando forma e sentido àquele
gosto. Umas dúvidas, umas inquietações, uma certeza de que as coisas
estão sempre se fazendo e se refazendo e, em lugar de inseguro me sentia
firme na compreensão que em mim, crescia de que a gente não é, de que a
gente está sendo.

Freire trouxe para a o espaço de formação docente a possibilidade de pensar além
das configurações do poder de engessar mentes. Ele propõe que se discuta como viver com
justiça, com liberdade e com dignidade. O exercício cotidiano da solidariedade ancora-se em
práticas transformadoras e uma das tarefas do professor do Ensino Religioso é criar
oportunidades para a esperança sobressair-se diante de qualquer obstáculo.
A proposta de Paulo Freire para a formação de um educador progressista leva em
consideração uma ausência de preconceitos e sua consequente abertura ao mundo e ao
novo. O inconformismo, o gosto pela rebeldia, a negação da acomodação e a indignação
diante das injustiças sociais devem ser testemunhadas pelo professor diante dos alunos.
O respeito à diversidade cultural religiosa não se refere apenas à liberdade individual
de crença, mas também à liberdade de participar com outros, em dar forma às mais diversas
manifestações culturais religiosas que sustentam a vida em sociedade.
Bastos (2015, 112) considera que

Como estudo não confessional e pautado na base epistemológica das
Ciências das religiões que permite realizar uma análise diacrônica e
sincrônica do fenômeno religioso, o Ensino Religioso favorece um olhar
mais ampliado da educação pelo fato de contemplar as práticas do
respeito, do diálogo e do ecumenismo entre as religiões, que pode incidir
na formação integral do ser humano.

É na perspectiva de formação integral do ser humano que os princípios da Educação
Popular propostos por Paulo Freire contribuem para embasar a prática do professor do
Ensino Religioso a qual deve respeitar a diversidade cultural e religiosa, sendo vedada toda e
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qualquer forma de proselitismo. Segundo Rodrigues (2006, p. 34)
A Educação Popular é compreendida como uma teoria da Educação que
está sempre em processo de reelaboração, de revisão e que se fundamenta
na reflexão sobre o ato de educar visando (re)orientá-lo. Como prática, a
Educação Popular está diretamente ligada ao ato de educar, vinculada a
uma multiplicidade de ações ou práticas educativas plurais, com
características diversas, no entanto, orientadas por uma intencionalidade
transformadora.

Esta intencionalidade transformadora se funda em uma prática dialógica. Para Freire,
as pessoas são seres em relação com o outro e com o mundo, capazes de criar e recriar
cultura. As condições para o diálogo são o amor ao mundo e as pessoas, a humildade, a
esperança e a fé nas pessoas. No Ensino Religioso, o diálogo entre as diferenças não implica
em negar os diversos credos e suas manifestações. Implica em trabalhar estas diferenças
levando em consideração as implicações políticas e ideológicas do descaso com o discurso
ecumênico.
A implicância do professor de Ensino Religioso com a superação do discurso
desagregador de valores ocorre na medida em que a curiosidade ingênua sobre o diferente,
sem deixar de ser curiosidade, torna-se uma curiosidade epistemológica.

Uma busca

metódica das razões culturais e religiosas que fazem com que as comunidades apresentem
diversos modos de ver o mundo, de manifestarem suas práticas religiosas.
Ao discorrer sobre a curiosidade inata ao ser humano, Freire (2006, p. 32) afirma:
A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura
de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz parte
integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade
que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo
que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos.

Compete ao professor de Ensino Religioso promover junto aos alunos a curiosidade
crítica e insatisfeita com os ensinamentos prontos, acabados e apresentados como verdades
únicas. Desenvolver, através do diálogo, uma curiosidade que os permita se defender do
irracionalismo religioso decorrente ou produzido por excesso de racionalidade.
Nesta perspectiva, a prática educativa deve cada vez mais ser um testemunho
rigoroso de decência. Deve afastar-se dos desvios fáceis com que se é tentado à criticar o
diferente ao compará-los com padrões determinados. Não é possível pensar o Ensino
Religioso longe da solidariedade e da ética, quanto mais fora destes valores.
Considerações finais
Transformar a experiência educativa do professor do Ensino Religioso em
proselitismo é amesquinhar o que há de mais essencial em sua prática pedagógica: seu
caráter de formação cidadã. A sua ação docente implica no aprofundamento dos saberes e
não na discussão superficial de conteúdos que não permitem a compreensão real e a
interpretação dos fatos.
O professor de Ensino Religioso é, por essência, um construtor de relações sociais
dentro do espaço escolar. A diversidade religiosa que se apresenta exige dele posturas
abertas ao diálogo com o diferente e ao mesmo tempo um testemunho de práticas voltadas
para o exercício contínuo da solidariedade. Os alunos necessitam muito mais do que o relato
de textos bíblicos ou de reflexões sobre este ou aquele credo.
O Ensino Religioso por se constituir em parte integrante de uma formação cidadã,
deve exemplificar como a justiça e a responsabilidade social podem ser comuns a todos;
valorizar as crenças dos alunos e empoderar suas vozes a fim de apoiá-los para que se
tornem cada vez mais sujeitos históricos. O senso de pertença a uma comunidade e a
solidariedade deve ir além do espaço escolar, do seio familiar, do bairro e mesmo de uma
nação. Somos cidadãos do mundo e o professor do Ensino Religioso é componente
fundamental desta conscientização
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Ritos de iniciação como ato educativo:
um estudo comparativo da iniciação à fase adulta
Josilene Silva da Cruz*

Resumo: Considerando o rito como ato educativo de extrema relevância para os estudos das
religiões, ressaltamos a tríade mito, rito e símbolo, nas ciências das religiões, como um
conjunto que dá suporte para a proposta fenomenológica. Nesse sentido, esta pesquisa se
propõe à apresentar como os ritos de iniciação à fase adulta (em alguns casos vistos como
ritos de passagem) podem ser utilizados como recurso pedagógico nas aulas de ensino
religioso, ressaltando a relevância tanto do fenômeno em si, como do sentido da iniciação.
Desse modo, mediante perspectiva fenomenológica apoiada na teoria de Mircea Eliade
utilizamos o método comparativo e descritivo por meio de pesquisa bibliográfica para
realizar nossa análise, na qual trazemos as vertentes cristã com o Ritual de Iniciação Cristã
de Adultos (RICA) e o judaísmo com o Bar-mitzvá. Apresentando como resultado de nossa
pesquisa os principais elementos comuns entre as duas denominações selecionadas para
que se utilize como amostragem para as aulas de ensino religioso.
Palavras Chave: Ritos. Fenomenologia. Religião. Ensino Religioso.
Considerações iniciais
Essa pesquisa pretende apresentar os aspectos educativos presentes na ação ritual
sob a perspectiva fenomenológica trazida na teoria de Mircea Eliade. Apoiando-nos nesse
autor ressaltamos a tríade mito, rito e símbolo, como um conjunto que dá suporte para a
proposta fenomenológica e na área das ciências das religiões vemos nesses três elementos o
subsídio fundamental para a abordagem do componente curricular ensino religioso. Nesse
sentido trazemos neste trabalho ora apresentado a perspectiva dos ritos de iniciação à fase
adulta como promotores de educação que devem ser devidamente estudados e abordados
em nossa área de estudos.
Nesse estudo abordamos as vertentes cristã com o Ritual de Iniciação Cristã de
Adultos (RICA) e o judaísmo com o Bar-mitzvá como um recorte nas diversas religiões (como
as indígenas, por exemplo) que se utilizam dos ritos de iniciação à fase adulta, em muitos
casos denominados como ritos de passagem. Justificamos este recorte em função do espaço
e do tempo reservado para realizar a análise ora apresentada, realizando nesta uma espécie
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de amostragem que sirva de subsídio para docentes do ensino religioso, ressaltando a
perspectiva do estudo dos ritos como algo relevante para a abordagem neste componente
curricular.
Deste modo, estruturamos este trabalho em três pontos, o primeiro “O ritual de
iniciação cristã de adultos (RICA)”, no qual apontamos as principais características e como se
estrutura este rito presente na vertente católica romana; o segundo tópico que trazemos é o
“Bar-Mitzvá: um rito de iniciação à fase adulta no judaísmo”, no qual apontamos com o
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mesmo tratamento do RICA qual a estruturação e relevância deste rito na vertente judaica
ortodoxa, e por fim “O rito de iniciação como ato educativo” trecho no qual apontamos as
semelhanças existentes entre a formação para os ritos assim como sua aproximação com o
processo educativo.

O ritual de iniciação cristã de adultos (RICA)
No contexto cristão temos muitos ritos e ainda muitas ramificações cristãs que
poderíamos citar como exemplo neste trabalho, porém optamos pelo Ritual de Iniciação
Cristã de Adultos: o RICA, para dar uma maior visibilidade a este rito que quase não é
difundido entre católicos romanos. Nessa vertente do cristianismo os sacramentos são
essenciais sendo vistos como um de seus pilares da fé, principalmente fundamentados na
Bíblia e na tradição, o que o diferencia de algumas ramificações cristãs que utilizam apenas a
Bíblia como fundamento inclusive para a execução dos sacramentos.
No catolicismo romano temos sete sacramentos: batismo, eucaristia, crisma ou
confirmação, penitência ou confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Embora na
atualidade a unção dos enfermos quase não seja praticado, pois é missão dos ministros
extraordinários da sagrada comunhão fazerem visita aos doentes e por ocasião dessa
levarem a comunhão aos mesmos. Um outro detalhe é que poucos conseguem em vida
receber ou se submeter à todos os sacramentos pois ou se deve receber o sacramento da
ordem (reservado aos sacerdotes) ou se recebe o matrimônio que se realiza por pessoas em
geral da sociedade que aderirem ao casamento.
O RICA101 é um caso interessante, sendo um rito praticamente desconhecido entre os
partícipes da religião, ele consiste num ritual que prepara o neófito (neste caso chamado de
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Ritual de Iniciação Cristã de Adultos o qual a partir desse trecho utilizaremos a sigla RICA.

catecúmeno) para o ingresso na comunidade cristã preparando-o para três desses
sacramentos supracitados: o batismo, a confirmação e a eucaristia. Com esses sacramentos
o cristão é visto como totalmente iniciado porque esses “ritos marcam a entrada no
processo, a passagem de um tempo a outro e, com a celebração do batismo, da eucaristia e
da Confirmação, o indivíduo é sacramentalmente incorporado a Cristo e à Igreja: foi
iniciado!” (ALMEIDA, 2010, p. 26). Consideramos relevante apontar o que se entende por
iniciação que de acordo com esse autor passa por estágios ou etapas conforme podemos
verificar
A Iniciação Cristã é um processo que compreende quatro tempos: o précatecumenato, o catecumenato, a purificação e iluminação e a mistagogia.
Três etapas – chamadas “passos”, “graus”, “degraus”, “portas”,
“patamares” – marcam a passagem de um tempo a outro: o rito de
admissão ao catecumenato; o rito da eleição ou inscrição dos nomes e,
como patamar máximo do caminho catecumenal, os sacramentos da
Iniciação Cristã. (ALMEIDA, 2010 p. 27)

De acordo com o exposto a iniciação ocorre efetivamente ao se passar por estas
etapas ou estágios que o percurso catecumenal promove para que o neófito receba por fim
o congraçamento de sua jornada: os sacramentos. Nesse sentido temos neste percurso uma
formação e/ou preparação que antecede o rito propriamente dito o que nos remete à uma
semelhança com o Bar-mitzvá no contexto judaico que ocorre (em algumas vertentes
ortodoxas) num período de dois anos conforme iremos verificar mais adiante.
Almeida (2010) ainda nos indica que o processo de iniciação para os cristãos adultos
ainda tem outros objetivos que não apenas o de receber o sacramento ele nos diz que
A Iniciação Cristã tem justamente o objetivo de ajudar a pessoa neste
processo de crescimento e amadurecimento da fé em contexto eclesial.
A Iniciação Cristã se propõe a acompanhar ativa e metodicamente a pessoa
para que ela se torne discípula missionária na Igreja e no mundo.
A iniciação Cristã visa transformar a fé inicial em uma fé adulta, madura,
cada vez mais consciente, comprometida e consequente. (ALMEIDA, 2010,
p. 25)

Desse modo, segundo o autor, o neófito assume sua maturidade perante a religião,
sendo preparado para assumir sua missão e recebendo uma “educação na fé” que transmite
ao mesmo esta responsabilidade de dar continuidade ao projeto salvífico cristão. Ou seja, o
catecúmeno passa por um longo período de formação que o habilita a ser um transmissor da
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fé, ele assume publicamente a sua maturidade e se torna a partir de então um coresponsável pela propagação da fé cristã.
O que nos remete ao que Eliade (1989, p. 10) nos aponta em sua obra iniciações
místicas “No se trata únicamente de uma instrucción, en el moderno sentido de la palabra.
El neófito no llega a hacerse digno de la enseñanza sagrada más que al término de uma
preparación espiritual”102 indicando que é uma mudança que vai além de uma simples
instrução, o que o mesmo denomina de “mudança ontológica”, ou seja, o catecúmeno (para
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Eliade o neófito) transforma-se de dentro para fora e está devidamente habilitado a acessar
todas as instâncias e o escopo da religião.
Nesse sentido, podemos concluir que o RICA tem por finalidade transformar
internamente o catecúmeno, trazendo para o mesmo a responsabilidade de assumir seu
compromisso de dar continuidade à tradição e a mensagem cristã. O que de forma análoga
ocorre com os meninos no contexto judaico na realização de seu Bar-mitzvá conforme
iremos verificar no ítem a seguir.

Bar-Mitzvá: um rito de iniciação à fase adulta no judaísmo
Inicialmente esclarecemos que em diversas literaturas encontramos a referência
sobre o significado do termo Bar-Mitzvá que remete ao aramaico significando “filho do
mandamento” consiste num rito no qual o menino aos trezes anos é conduzido à sinagoga
para realizar as leituras da Torá. É essencialmente um rito simples no qual “o menino celebra
seu bar mitzvá ao ser chamado para subir para leitura à Torá, geralmente no primeiro shabat
disponível após seu aniversário hebraico”. (ULTERMAN, 1992 apud TRAVASSOS, 2008, p. 72)
O Bar-Mitzvá é visto como um rito de iniciação à maioridade e em outros casos ele é
visto como uma “confirmação” da circuncisão que é o primeiro rito praticado na vida de um
judeu. Assim, “o primeiro é um rito de iniciação, *...+ O segundo é um rito de confirmação do
primeiro, realizado quando o menino completa treze anos. Quando então o menino judeu é
introduzido no grupo de adultos.” (TEÓFILO, 2011, p. 18), ou seja, este rito recebe
denominações diversas, mas possui o mesmo caráter de iniciação à fase adulta.
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“Não se trata unicamente de uma instrução, no sentido moderno da palavra. O neófito para ser digno do
ensinamento sagrado, mas ao término de uma preparação espiritual.” (Tradução livre da autora)

No judaísmo assim como em diferentes vertentes religiosas encontraremos suas
ramificações e formas diversas de realização dos ritos. Nesse sentido esclarecemos que este
preparo e/ou formação ocorre de forma diferenciada de uma vertente para outra e em
alguns casos ela nem existe. Porém nas ramificações em que esta formação ocorre o menino
se submete a uma jornada de estudos intensos conforme verificamos abaixo
Antes do dia marcado para a cerimônia do Bar Mitzvah, o adolescente
passa por um período de preparo e estudos, onde lhe é ensinado sobre a
história e as tradições do seu povo, além de aprender as orações, os
costumes e os princípios da fé judaica. Após a cerimônia o adolescente
está pronto para participar, como adulto, da vida social. (OUTEIRAL, 2005,
p. 47 apud TEÓFILO, 2011, p. 17 – grifos nossos).

Desse modo, encontramos as referências à um processo preparatório ou formativo
para o rito. Neles serão apresentados ao adolescente a relevância deste ato ritualístico que
simbolicamente o conduzirá a um novo status no grupo e também a transmissão dos
preceitos e da história que dão identidade ao grupo a que pertence, ou seja, podemos dizer
que o processo de formação e/ou preparação que ocorre anteriormente ao rito é tão
relevante para o “neófito” quanto à própria ação ritual.
Podemos considerar que ao chegar no ato celebrativo o Bar-Mitzvá já está
alimentado de todos os ensinamentos necessários para dar continuidade à tradição e à
identidade judaica, a sua instrução tem esta finalidade e se torna tão relevante quanto à
recepção do título propriamente dito. Com isso nos encaminhamos ao último ponto de
nossa apresentação que consiste em demonstrar o caráter educativo que possui os ritos de
iniciação.

O rito de iniciação como ato educativo
Neste trecho de nossa exposição nos ocupamos em demonstrar como a iniciação ou
o rito de iniciação podem ser vistos como promotores de educação, para tanto
consideramos relevante apontar o que se entende por iniciação e mediante a perspectiva
fenomenológica que adotamos nos apoiamos em Eliade (1989) dizendo que
Por iniciación se entiende generalmente um conjunto de ritos y enseñanzas
orales que tienen por finalidade la modificación religiosa y social del sujeto
iniciado. Filosóficamente hablando, la iniciación equivale a uma mutación
ontológica del régimen existencial. Al final de lãs pruebas, goza el neófito
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de uma vida totalmente diferente de la anterior a la iniciatón: se há
convertido em otro.103 (ELIADE, 1989, p. 10)

Nesta observação de Eliade (1989) encontramos o fundamento da iniciação “uma
mutação ontológica do regime existencial”, ou seja, trata-se de uma mudança de caráter
ontológico, do ser, e não apenas de seu status. E por isso, vemos uma aproximação com o
ato educativo, é certo de que ao passar pelo processo de educar nos abastecemos de novas
concepções e perspectivas que nos transformam internamente. O que de forma análoga
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ocorre com o processo de iniciação na concepção eliadiana “tornamo-nos um outro”.
Além desse elemento

apontado

pelo

autor

supracitado,

também

consideramos a ação educativa desses ritos porque em sua grande maioria ocorre um
processo de formação ou instrução que o antecede. Podemos inferir que nas vertentes
religiosas que utilizam da tradição oral

encontraremos mesmo que de forma mais

simplificada a transmissão do rito o que serve pelo menos para a manutenção da tradição.
Neste sentido podemos citar como exemplo as tradições indígenas que de forma
diferenciada trazem seus ritos próprios de passagem à fase adulta, como nos indica Van
Gennep (2011)
Entre os Zuni do Arizona toda criança masculina deve ser iniciada no
Ko’tikili (fraternidade mitológica) [...] seja ela involuntária (com pouca
idade) ou voluntária (cerca de 12 ou 13 anos). Além disso, cada indivíduo,
homem ou mulher, faz parte de várias “fraternidades”, da chuva, etc., ou
mágico-médicas, etc., em cada uma das quais os ritos de iniciação são
diferentes. [...] em toda esta cerimônia a flagelação tem claramente em
primeiro lugar o sentido de um rito de separação e depois de um rito de
agregação. (GENNEP, 2011, p.81)

Este autor aponta em sua teoria que os ritos de iniciação passam por etapas das
quais o mesmo destaca a separação e a agregação. Segundo ele, os ritos de iniciação
abarcam a separação, pois o neófito agora está separado daqueles que ainda não foram
iniciados, e a agregação porque a partir do momento que ele se submete à iniciação, o
neófito agora está agregado à um novo grupo, devidamente habilitado à realizar seus ritos e
ter livre acesso aos “mistérios” da religião.

103

“Por iniciação entende-se geralmente um conjunto de ritos e ensinamentos orais cuja finalidade é a
mudança religiosa e social do sujeito iniciado. Filosoficamente falando, a iniciação equivale à uma mudança
ontológica do regime existencial. Ao final das provas, o neófito goza de uma vida totalmente diferente da
anterior à iniciação: tornou-se um outro.” ( Tradução livre da autora )

Nesse sentido, de forma análoga percebemos mais uma vez as semelhanças que o
processo de iniciação possui com o processo de educação. Enquanto estamos passando pelo
período educativo estamos nos submetendo à separações e agregações, pois ao passar de
uma série (ou ano) para outra estamos sendo separados daquele estágio e entrando em um
outro. E nesta perspectiva podemos incluir, o próprio processo de aprendizagem assim como
o convívio com as pessoas, colegas, professores, diretores vão ficando para trás e novos são
inseridos em nosso percurso educativo, ou seja, são agregados à nossa vida.

Considerações finais
Nesse trabalho buscamos descrever de forma sucinta como ocorrem os processos de
formação e preparação para a realização dos ritos de iniciação à fase adulta nos contextos
cristão e judaico, trazendo a título de amostragem respectivamente o RICA e o Bar-Mitzvá. E
com isso também buscamos realizar uma associação destas possibilidades de formação com
o processo educativo, o que nos proporcionou um olhar mais atento aos processos
instrutivos que ocorrem antecedentes aos ritos nas vertentes religiosas selecionadas.
Verificamos mediante a amostragem realizada que mesmo ocorrendo de forma
distinta, como nos casos trazidos em nosso recorte, o processo de instrução se faz presente
para que se obtenha êxito na realização do rito. No caso do RICA ele traz um caráter
instrutivo que abarque todo escopo da religião visando amadurecer o catecúmeno a assumir
a continuidade da propagação da mensagem cristã, tornando-se a partir de então um
“verdadeiro discípulo” responsável em conduzir a mensagem do Evangelho de Cristo. No
caso do Bar-Mitzvá é essencial o processo de formação para que o menino sinta-se seguro e
tranquilo para realizar sua passagem ao mundo adulto e fazer publicamente a leitura da Torá
para assim dar continuidade à tradição e a transmissão da identidade judaica.
Portanto mediante esse processo preparatório que ocorre anterior ao rito os
“neófitos” sentem-se habilitados para exercer seus papéis religiosos de forma a enfrentar
suas angústias existenciais e a insegurança de práticas inadequadas à religião. Por meio
destas formações busca-se um amadurecimento do iniciado, seja no contexto cristão ou
judaico, principalmente no que se refere ao conhecimento das normas e doutrinas para que
consolide enquanto praticante desta religião, para que se dê continuidade à tradição
estando aptos para este fim e tornando-se assim propagadores da fé.
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As interfaces entre o ensino religioso “laico” na Itália e no Brasil: o contributo
de Raffaele Pettazzoni para os estudos das religiões na academia
Márcia Maria Enéas Costa*
Josilene Silva da Cruz**
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Resumo: Atualmente na Itália há aproximadamente uma população de seis milhões de
imigrantes estrangeiros, que procuram manter suas práticas religiosas assim como sua
herança cultural. Desse modo, nosso trabalho objetiva abordar o aspecto do ensino religioso
mediante seu aparato legal baseado no Patti Lateranensi realizando uma análise
comparativa com o contexto brasileiro, especificamente no paraibano, no que se refere às
diretrizes do Art. 33 da LDBEN nº 9.475/97 enfatizando semelhanças e distinções que
subsidiam esta disciplina. Para tanto, utilizaremos o método comparativo e descritivo
baseado em pesquisa bibliográfica, com o aporte teórico fundamentado em Raffaele
Pettazzoni, o qual vislumbrava difundir o estudo das religiões valorizando a diversidade
religiosa. Nesse sentido apontamos como resultado da análise uma prática de ensino (tanto
no contexto italiano como no brasileiro) distante de um desejável ensino que valorize a
diversidade religiosa, pois identifica-se nos dois casos nuances de uma prática proselitista
presente nas salas de aula.
Palavras Chave: Aspecto legal. Religião. Educação.

Considerações iniciais
Este estudo objetiva abordar o aspecto do ensino religioso mediante seu aparato
legal baseado nos Patti Lateranensi (acordos mútuos de reconhecimento entre o Governo e
a Igreja Italiana na vertente católica, selado em 11/02/1929) e as diretrizes do Art. 33 da
LDBEN nº 9.475/97 enfatizando semelhanças e distinções que subsidiam esse componente
curricular. Nesse sentido, buscamos apresentar as distinções sobre o aspecto da
facultabilidade desta disciplina. Assim como a contribuição de Raffaele Pettazzoni que foi o
precursor da escola italiana de história das religiões e que se propôs a trazer uma nova
perspectiva de comparação, buscando ressaltar as “diferenças e as originalidades” presentes
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nas particularidades históricas, sendo para sua época, um pensador diferenciado que
valorizava a diversidade cultural religiosa.
O Artigo 33 da LDBEN nº 9.475/97 aponta que “O ensino religioso, de matrícula
facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão [...] assegurado o respeito à
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo”. Nesse
artigo encontramos elementos fundamentais para compreender em que consiste esta
disciplina que durante muitos anos ficou a cargo de instituições religiosas, sobretudo na
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vertente cristã católica, e que hoje encontra-se sob a tutela do Estado. Ressaltamos que o
conteúdo do artigo em si ainda traz outras perspectivas, mas, em nosso recorte trataremos
apenas destas questões: facultabilidade do ensino e a valorização da diversidade cultural
religiosa.
Desse modo, estruturamos o nosso trabalho em três tópicos: no primeiro “O ensino
religioso na Itália sob a perspectiva dos Patti Lateranensi”, o qual apontamos as
características destes acordos no contexto italiano; no segundo “O ensino religioso no Brasil:
o contexto paraibano”, ressaltamos o arcabouço desta disciplina baseados no Art. 33 da
LDBEN, principalmente no que se refere à prática do ensino religioso nas escolas do
município de João Pessoa (PB) e por fim, “O contributo de Raffaele Pettazzoni para os
estudos das religiões”, no qual indicamos como este estudioso das religiões apontava
caminhos possíveis para a superação da intolerância e o respeito à diversidade religiosa.

O ensino religioso na Itália sob a perspectiva dos Patti Lateranensi
O ensino religioso na Itália está baseado nos Patti Lateranesi, que eram acordos
assinados entre a Igreja Católica e o Estado italiano. Para contextualizar o que ocorreu
nesses acordos nos reportamos a 1871, pouco tempo após a unidade da Itália, quando a
cidade de Roma pertencia ao estado pontifício (Vaticano) e foi anexada ao reino recémformado. Posteriormente firmaram-se outros acordos políticos entre o governo italiano e a
igreja católica, para redimir as controvérsias ocorridas com essa união mediante os acordos
selados. Em 1929, após quase sessenta anos, com o advento do fascismo na Itália, declarouse, a efetivação dos Patti Lateranensi, com o intuito de reduzir essas divergências.
Esses acordos legislavam entre outros aspectos, como seria daí por diante, o ensino
religioso no sistema de ensino italiano, o qual tinha como prerrogativa, a obrigatoriedade do
ensino da religião Católica nas escolas. Eles encontram-se subsidiados no Art. 7º da

Constituição Italiana vigente e aponta que “O Estado e a Igreja católica são, cada um no
próprio ordenamento, independentes e soberanos; As relações entre as partes são reguladas
dos Patti Lateranensi; As modificações dos Patti, acordadas em ambas as partes, não
necessitarão do procedimento de revisão da constituição.”104 (Tradução livre da autora)
A problemática do aparato legal do ensino religioso passou por várias
reestruturações no contexto italiano, das quais ressaltamos a Lei n. 121/1985, na qual novos
acordos foram executados, conforme o artigo 9º, n. 2 que estabelecia o seguinte:
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A República italiana, reconhecendo o valor da cultura religiosa e levando
em consideração que os princípios do catolicismo fizeram parte do
patrimônio histórico do povo italiano, continuará assegurando, no quadro
das finalidades da escola, o ensino da religião católica nas escolas públicas
não universitárias de cada ordem e grau.
No respeito da liberdade de consciência e da responsabilidade educativa
dos pais, está garantido a cada um o direito de escolher cursar ou não esse
ensino. No ato da inscrição os estudantes ou os pais exercitarão tal direito,
respondendo a um requerimento da gestão escolar, sem que sua escolha
possa leva-lo à alguma forma de discriminação.105 (Tradução livre da autora
– grifos nossos)

De acordo com o exposto o estudante tinha a opção de cursar ou não a disciplina, no
ato da matrícula, ele ou seu responsável fazia a escolha mediante o preenchimento de um
requerimento específico ofertado pela escola, o que nos demonstra um ensino facultativo
de forma semelhante ao contexto brasileiro. Porém, diferenciado pelo fato de nas escolas
em geral não se falar sobre a facultabilidade do ensino religioso.
Além dessa semelhança, também percebemos que existe um proselitismo legalizado
na Itália que teoricamente colide com o que está escrito na constituição italiana em seu Art
8º apontando que “Todas as confissões religiosas são igualmente livres perante a lei.” 106
(Tradução livre da autora) É fato, que o estudo da religião católica nas escolas é opcional e
não obrigatório, e que, as instituições de ensino deveriam por iniciativa própria criar
atividades alternativas à de religião católica, a ser utilizadas pelos alunos que não optam por
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esta. Porém, esta oportunidade ainda não é estruturada em todos os âmbitos escolares.
(GIORDA; SAGGIORO, 2011)

O ensino religioso no Brasil: o contexto paraibano
O Ensino Religioso é um componente curricular presente na grande maioria das
escolas brasileiras e de forma particular no município de João Pessoa (PB) ele encontra-se na
grade das escolas da rede municipal e estadual de ensino que se ocupam da formação básica
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abarcando o ensino fundamental I e II. De acordo com a exposição de Gomes (2015)
constatamos que
A partir de 1996 o ER foi implantado em todas as escolas estaduais, de 5ª à
8ª séries (atualmente 6º ao 9º ano), envolvendo desde encontros com
gestores regionais e escolares da educação até a capacitação de
professores. [...] De acordo com a Lei 9475/97 – LDB e a Grade Curricular do
Município de João Pessoa, o Ensino Religioso é ministrado com 1 hora aula
semanal em cada série; sendo que do 1º Ano ao 9º ano com um professor
específico capacitado para ministrar essa disciplina. O exercício da docência
acontece no horário normal de sala de aula. (GOMES, 2015, p. 347-349)

No entanto, na prática, seu fundamento legal que encontra-se nessas diretrizes não
são suficientes para direcionar e subsidiar a prática docente relacionada a este componente
curricular. No contexto paraibano as problemáticas mais presentes são proselitismo e o uso
desse componente como complementação da carga horária, o que se constata pelo fato de
que “ainda prevalece o modelo catequético *...+ ministrado por docentes sem formação em
Ciências das Religiões e com contrato temporário” (GOMES, 2015, p. 352). Esta realidade
persiste ainda na atualidade sendo ela uma herança de seu processo de inserção como
componente curricular conforme podemos verificar abaixo
A inserção do ER na Lei 9.475/97, que dá nova redação ao art. 33 da LDBEN
9.394/96, embora apresente o respeito à diversidade religiosa, na prática é
contraditória, não só pelo modo como essa disciplina é entendida, mas
também pela inserção da carga horária na matriz curricular do ensino
fundamental [...] (JUNQUEIRA; CORREA; HOLANDA, 2007, p. 111)

No contexto paraibano apesar de percebermos um pequeno avanço nestas questões
em função de alguns profissionais que já submeteram ao processo de formação com o curso
de licenciatura e a pós graduação em ciências das religiões ambos ofertados na Universidade
Federal da Paraíba (UFPB) começarem a desenvolver um trabalho diferenciado que valorize

a diversidade religiosa. Porém o status do ensino religioso na Paraíba nos indica uma
realidade complexa conforme nos indica Gomes (2015)
[...] podemos considerar avanços e retrocessos, pois ainda permanece no
estado da Paraíba certa dificuldade no processo de contratação dos
professores do ER, não contemplando concurso público para o docente do
ER, ficando atuando na sala de aula através de um contrato temporário
possível de mudança a cada nova gestão administrativa. (GOMES, 2015, p.
352)
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Desse modo, nos encontramos ainda a caminho de um ensino religioso que se
distancie de proselitismos porque o primeiro aspecto que deve ser ressaltado é a formação
docente e a oficialização de suas contratações, ou seja, a abertura de concursos públicos
para os que receberam a devida formação.
No que se refere à sua facultabilidade, no ato de matrícula dos alunos as escolas não
informam aos pais essa possibilidade para evitar que ao se fazer a opção em não cursar a
disciplina isso acarrete uma demanda que a escola não está preparada para assessorar.
Afinal o que fazer com os alunos que não estejam em aula? Já com relação ao seu conteúdo
que deve abordar a diversidade religiosa, o que conseguimos observar na prática paraibana
é a carência de subsídios para o professor, pois o mesmo tem que buscar com seus próprios
recursos dinamizar suas aulas, por não haver por parte do Estado nem mesmo a adoção de
um material próprio que seja utilizado como base para os docentes desse ensino.
Enfim, esse componente curricular no contexto paraibano ainda se encontra
(considerando algumas exceções) como um ensino reprodutor de um proselitismo que ainda
precisa avançar no que se refere tanto a valorização da diversidade religiosa como na
ocupação das aulas de ensino religioso por docentes com a devida formação em ciências das
religiões. Enquanto essas aulas estiverem sob a tutela de professores que complementam
carga horária, seja de qual for a disciplina, não conseguiremos dar passos adiante na
valorização da diversidade religiosa e do estudo do fenômeno religioso como fundamento
desse componente.

O contributo de Raffaele Pettazzoni para os estudos das religiões
Raffaele Pettazzoni, considerado o fundador e mestre da Scuola Italiana di Storia
delle Religioni, buscava a valorização da diversidade religiosa conforme nos indica Mihelcic
(2003, p.70), ele recusava “O absolutismo acrítico de um modelo particular de religião,

insistindo no alargamento da consciência histórica [...] que permita reconhecer a mesma
dignidade de cada uma delas e que seja banida cada forma de intolerância à diversidade” 107.
(Tradução livre da autora) Em função disso, ele atentava melhorar o sistema de ensino,
procurando meios para implantar os estudos religiosos na fase que antecedia a
universidade, com o intuito de preparar os discentes a uma nova perspectiva sobre esses
estudos. (SAGGIORO, 2009)
Nesse sentido, ao longo da sua trajetória, passou por dificuldades, sobretudo nos
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primeiros anos de atividade como docente de história das religiões, mediante suas ideias
revolucionárias quanto à sua perspectiva desse estudo. Nesse sentido, uma de suas
primeiras ações juntamente com outros acadêmicos foi a criação da Rivista di Scienza delle
Religioni, (Revista de Ciências das Religiões) que era uma publicação aberta ao estudo de
todas as religiões, sem caráter teológico-confessional. Porém, este projeto recebeu uma
censura eclesiástica por não haver conteúdo de caráter exclusivamente católico, o que levou
seus colegas a desistirem do projeto, o qual, após a segunda edição foi encerrado.
(MIHELCIC, 2003)
Pettazzoni testemunhou o conflito ocorrido entre estado e a igreja (Cf. ítem O ensino
religioso na Itália sob a perspectiva da Patti Lateranensi), desde a posse da cátedra de Storia
delle Religioni (História das religiões) em 1923, que se acentuou com a assinatura do acordo
entre estado italiano e Igreja Católica (Patti Lateransi) que ocorreu em 1929. Esses pactos
reintroduziam no ordenamento escolar, o ensino obrigatório da religião católica, como uma
das matérias ministradas desde o primeiro grau. Ainda nesse sentido, outros tipos de
opressões ocorreram com esses pactos como nos indica Rodotà (2011) quando os
professores universitários foram obrigados à assinar um documento, no qual juravam aceitar
plenamente as políticas públicas fascistas.
Nesse contexto entre os mil e duzentos professores universitários submetidos a essa
imposição, só onze não aceitaram, com a consequente perda da cátedra. Porém, Pettazzoni
aceitou-a para dar continuidade ao seu projeto. (RODOTÀ, 2011) Tempos depois, com o fim
do fascismo e a instauração da República italiana, o autor enfatizou ainda mais esse
problema, criticando firmemente as relações Estado-Igreja Católica, como detentora da
exclusividade do ensino mediante os Patti Lateransi. (SAGGIORO, 2009, p.379)
107

Cf. texto original: MIHELCIC, Giuseppe. Una religione di libertà: Raffaele Pettazzoni e la scuola Romana di
storia delle Religioni. Roma: Editrice Città Nuova, 2003.

Desse modo, enfatizamos toda a sua busca por um ensino que tratasse com
igualdade todas as manifestações religiosas e não apenas a católica como esses acordos
privilegiavam. Ou seja, o contributo de Pettazzoni encontrava-se na sua luta constante
contra o proselitismo que ocorria em seu tempo, e que de certo modo, ainda ocorre nos dias
atuais.

Considerações finais
Nesse trabalho buscamos apontar as aproximações presentes entre o ensino religioso
italiano e o brasileiro mediante seus fundamentos legais para demonstrar que este
componente curricular amplamente discutido na academia sob os aspectos: curricular,
formação docente, epistemologia e entre outros, encontra-se em fase de acomodação e
passa por reestruturações que visam valorizar os aspectos da diversidade cultural religiosa.
Podemos inferir que comparando as duas realidades a brasileira e a italiana mesmo com
todos os percalços e dificuldades presentes em nosso país, ainda podemos considerar um
avanço que não se tenha sob seu julgo um acordo como os Patti Lateranensi, que obriga aos
discentes a assistirem aulas de uma única religião.
Em nosso contexto encontramos proselitismo presente em sala de aula, porém, sem
o aval ou a aprovação oficial do Estado, ou seja, o proselitismo ocorre na prática em muitos
casos até mesmo pela falta de formação e informação de muitos docentes, mas não pelo
viés da obrigatoriedade no ensino como ocorre no contexto italiano. Também podemos
destacar que mesmo que a passos lentos com o advento da formação em ciências das
religiões este componente curricular tem obtido mais visibilidade no meio acadêmico e as
discussões realizadas em congressos, simpósios, etc. têm começado a surtir efeito abrindo
espaço para o diálogo inter-religioso.
Desse modo, o nosso intuito com esse trabalho também foi dar mais visibilidade a
esta discussão da facultabilidade do ensino e a valorização da diversidade religiosa para com
isso dar o devido crédito à contribuição de Raffaele Pettazzoni para os estudos da religião.
Esse autor que é praticamente desconhecido no Brasil desde seu tempo já intencionava essa
valorização da diversidade religiosa mesmo totalmente envolvido num contexto proselitista
não se deixou acomodar com a realidade que o envolvia. Nesse sentido, tomemos para nós
o seu exemplo para dar passos à frente combatendo proselitismos em sala de aula e
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valorizando a diversidade religiosa mediante a perspectiva trazida pelas ciências das
religiões.
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O ensino religioso no sudeste do Brasil: A influência das legislações no ensino
religioso
Nathália Ferreira de Sousa Martins*
Resumo: O Ensino Religioso (ER) no Brasil tem sido palco de grandes discussões e várias
modificações ao longo da história. Em 1997 houve uma alteração no artigo 33 da LDBEN,
relativo ao ER. Nesse artigo, o ensino religioso é garantido às escolas públicas a nível do
ensino fundamental, de forma facultativa ao aluno, respeitando a diversidade cultural e
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Entretanto cada sistema de
ensino se encarregará da definição dos conteúdos e dos critérios para habilitação e admissão
dos professores. O que vemos hoje é que as legislações estaduais apresentam diferenças,
tanto entre elas, quanto em relação a legislação nacional, muito disso se dá em
consequência do Acordo assinado entre o Brasil e o Vaticano em 2010 que abre uma
margem para o ER confessional, por exemplo, no Rio de Janeiro. Nos outros estados da
região sudeste as legislações são diferentes, garantindo a diversidade religiosa. No Espírito
Santo, por exemplo, a própria lei define como ênfase da disciplina o fenômeno éticoreligioso. Tendo uma lei bem definida corre-se menos o risco de se ter um ER “ineficiente”
(proselitista, que não respeite a diversidade religiosa). A lei influencia a prática da disciplina.
Analisando as leis dos estados do Sudeste pode-se observar o quanto o ER em cada um deles
pode ser benéfico ou não para sociedade.
Palavras-chave: Ensino Religioso. Legislação. Proselitismo. Acordo Brasil e Santa Fé.

Introdução
Essa comunicação é a primeira parte de uma pesquisa. Sabe-se que o Ensino
Religioso (ER) no Brasil passou por grandes transformações até chegar a nova redação da
LBD (art. 33) e tem em seu texto marcas das rupturas com o confessionalismo e
proselitismo. Entretanto de acordo com a Lei 9394/97, cada sistema de ensino tem a
responsabilidade de regulamentar o ER, ou seja, ficou a cargo de cada estado definir como
se estabelecerá o ER. Com isso cada estado tem suas particularidades, mantendo o princípio
da Lei. Essa primeira parte da pesquisa faz uma breve análise das legislações dos estados da
região sudeste e aponta para algumas preocupações quanto à aplicabilidade do ER naquele
Estado.

*

Bacharela em Teologia pela Faculdade Unida de Vitória e Pós-Graduanda em Ensino Religioso pela
mesma instituição. nathsousa_martins@hotmail.com

294

O texto será dividido em duas partes, a primeira contendo informações sobre o
Espírito Santo e Minas Gerais, onde a legislação estadual manteve o texto muito parecido
com a Lei nacional e a segunda parte com Rio de Janeiro e São Paulo, onde os textos da Lei
sofreram algumas alterações que trouxeram controvérsias.
Espírito Santo e Minas Gerais
É sabido que em todo território nacional havia a oferta de ER entretanto em caráter
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confessional com hegemonia da igreja católica, que desde a colonização tinham pessoas
capacitadas para tal função.
O Espírito Santo teve influência do famoso Padre Anchieta, conhecido como o amigo
dos Índios, ele era responsável pela catequização dos indígenas e também das crianças, e
chegou a compilar um “vocabulário do gentio” que facilitava a aproximação dos “brancos”
com os índios (Ferreira; Schwart, 2013, p. 11).
Em 2002, o então presidente da Assembleia Legislativa, José Carlos Gratz, promulgou
a Lei sobre a oferta do ER no Estado, porém em caráter confessional 108.
Com influência do CONERES (Conselho de Ensino Religioso do Espírito Santo), que já
existia desde 1997, foi promulgado o Decreto nº 1.736-R onde o ER deixou de ser
confessional.109
A Lei, dessa forma, viabiliza o ensino do ER de forma a respeitar a diversidade
religiosa do Brasil e a ter como conteúdo o fenômeno religioso, que garante que não haja
proselitismo e não ser confessional. No decreto, garante que o ER seja oferecido a todas os
anos do ensino fundamental e que os sistemas de ensino juntamente com a entidade civil
estabelecerão os princípios norteadores para o ER, assim como definirão os conteúdos
pragmáticos.
O primeiro requisito para o exercício da docência de ER no estado é ter licenciatura
plena específica de formação para o ensino religioso, mas atualmente não há um curso
especifico no Espírito Santo à nível de graduação para formar os professores. Porém, no
108
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início de 2014 a Universidade Federal do Espírito Santo se pronunciou dizendo que em 2016
irão lançar no vestibular o curso de licenciatura em Ciências da Religião que irá capacitar
professores para lecionar a matéria. Esse é um grande avanço para o ER no estado, uma vez
que só existem cursos de especialização.
A entidade civil é o CONERES, eles têm desempenhado uma função muito importante
no estado em relação ao ER, pois a eles coube a parte de, junto com o Sistema de ensino,
estabelecer os princípios norteadores da disciplina, definir os conteúdos e também
referendar os cursos de especialização. Eles têm oferecido seminários e também indicado
bons materiais de auxílio aos docentes. Compõem o CONERES membros de várias tradições
religiosas sem que nenhuma sobressaia a outra.
A nível teórico o estado do Espírito Santo está bem amparado tanto de Lei quanto de
entidade civil, o que realmente falta é um curso específico para formação dos professores. O
que nos resta saber é se essa Lei é de fato aplicado dentro das escolas da rede estadual de
ensino.
Em Minas Gerais o ER também acompanhou os processos de mudança nacional,
também tiveram grande influência da igreja católica que na maior parte do tempo ocupava o
espaço do Ensino Religioso nas Escolas públicas. Nesse estado destaca-se a pessoa do Pe.
Wolfgang Gruen que ajudou, com suas ideias a construir uma nova identidade para o ER
(Oliveira, Junqueira, Alves, Kiem, 2007, p.44.)
Entretanto, depois da nova redação do artigo 33 da Lei nacional referente ao ER, e
buscando romper com a igreja católica, foi promulgada em 2005, uma Lei que garante em
seu texto um ER não proselitista e não confessional110. Destaca-se na legislação de Minas
Gerais o fato de que a disciplina também é oferecida para, a Educação de Jovens e Adultos.
Isso mostra que a matéria foi completamente entendida como área de conhecimento, não
necessária somente a educação de crianças, mas de “todas as séries e ciclos”. Outro aspecto
importante dessa legislação é o fato de ser “vedadas quaisquer formas de proselitismo e de
abordagens de caráter confessional”.
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Essa frase significa um grande avanço para a garantia de um estado laico e dessa
maneira o respeito à diversidade cultural e religiosa é mantida, uma vez que o estado
mineiro possui “um forte sincretismo religioso, com traços além de cristãos, ameríndios e
africanos e se faz necessária a garantia do respeito a essas tradições que constituíram e
construíram as correntes culturais e religiosas que permeiam o estado”.
Em Minas Gerais o primeiro pré-requisito para ser professores de ER é ter
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licenciatura plena em ensino religioso, ciências da religião ou educação religiosa. E diferente
do estado do Espírito Santo, Minas Gerais dispõem, credenciados pelo Ministério da
Educação, 11 cursos de especializações em Ensino Religioso; 1 curso de licenciatura em
ciência da religião; 1 curso de especialização latu sensu em ciência da religião e 1 curso de
especialização stricto senso111. Cabe então, aos interessados em ingressar nessa profissão,
perceber se a quantidade de cursos oferecidos pelo estado, são suficientes.
Hoje a entidade civil que representa o ER no estado é o DAER (Departamento
Arquidioceseano de Ensino Religioso), ele é responsável por todo credenciamento e triagem
dos professores a serem contratados pela Secretaria Estadual de Educação, pela organização
dos cursos oferecidos e aperfeiçoamento dos professores, pela elaboração dos programas a
serem desenvolvidas no decorrer do ano e pela divulgação dos mesmos, e, ainda, pela
elaboração de relatórios que prestem conta acerca de tudo o que é realizado pelo
departamento (Magri, 2010, p.25). Um questionamento a ser levantado é: o fato da
entidade civil ser de responsabilidade de um órgão da igreja católica, será que o ER no
estado sofre influência maior da religião cristã do que das outras?
São Paulo e Rio de Janeiro
Esses dois estados possuem polêmicas em sua legislação. No caso de São Paulo, o ER
é oferecido atrelado a disciplina de História e no Rio de Janeiro o ER é oferecido no modelo
confessional.
Desde 1978 existe um decreto estadual garantindo o Ensino Religioso nas escolas do
estado de São Paulo, porém era de acordo com a legislação vigente na época, sem ônus para
os cofres públicos. Com a nova formatação da Lei, foi revogado esse dispositivo, adequando111

Essas informações foram obtidas através do site do Ministério da Educação e Cultura:
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se às novas normas (Monteiro, 1997). Por orientação da CNBB, em 1999 o deputado José
Carlos Stangarlini (PSDB/SP) levou à Assembléia Legislativa Paulista o projeto de lei nº
1036/99 que deu origem à lei 10783 aprovada em 09 de março de 2001, pelo governador
Geraldo Alckmin, relativa ao ER no estado112.
Conforme o artigo primeiro da Lei 10783, o Ensino Religioso está de acordo com a
LDB, pois garante a diversidade religiosa do país, é vedada qualquer forma de proselitismo. É
disciplina para os horários normais no ensino fundamental e de matéria facultativa. Curioso
notar que a legislação abre espaço para organizações religiosas promoverem eventos de
caráter confessional aos alunos fora do horário normal de aula. Entretanto, não deve ser
confundido com o ER previsto na legislação nacional vigente. Essa modalidade, porém, é
facultativa e “sem ônus para os cofres públicos”.
A legislação de São Paulo levanta algumas questões sobre, os professores que
ministrarão a disciplina, a carga horária da matéria nas séries iniciais e no segundo ciclo do
ensino fundamental e o conteúdo a ser ministrado. Conforme o quarto artigo da
Deliberação113 nas séries iniciais do ensino fundamental os conteúdos do ER serão
trabalhados transversalmente sob responsabilidade do professor. De acordo com o MEC “os
objetivos e conteúdo dos Temas Transversais devem ser incorporados nas áreas já existentes
e no trabalho educativo da escola”, sendo assim o ER nas séries inicias não é considerado
como uma disciplina, mas como um tema a ser tratado nas outras disciplinas,
descaracterizando o ER como área de conhecimento como garante a LDB. Nesse sentido Lui
diz que “em se tratando de incluir o ER como “tema transversal” estaria o Estado impondo a
disciplina, tornando-a obrigatória” o que novamente vai contra a Legislação Nacional, uma
vez que a oferta do ER é facultativa (Lui, 2006, p. 34).
Outro ponto de conflito é o quinto artigo da Deliberação, onde fala que o ER deverá
ser ministrado em pelo menos uma das séries finais do ensino fundamental, nesse caso, “o
Estado se eximiu de implementar o ER em todas as séries” o que vai de encontro com a LBD
pois o ER é uma área do conhecimento tendo que ser oferecida a todas as séries do ensino
fundamental (Lui, 2006, p.34).
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A Indicação CEE nº 07/2001114, introduziu os conteúdos que a disciplina deveria
seguir com o foco principal da cidadania, delimitando-os a história das religiões, sendo assim
não estariam sendo proselitistas, garantindo a liberdade de pensamento. Conforme Almeida,
a disciplina não é bem vista pela maioria dos deputados do estado, no decorrer do processo
de regulamentação, muitos foram contra a implementação do ER, porém como existe uma
Lei Federal foram obrigados a regulamentar, porém com muitas restrições. Com tantas
restrições o ER acabou sendo descaracterizado tornando-se “ensino de religiões com ênfase
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na História, Ética e Filosofia” (Almeida, 2006, p.00).
Conforme Giumbelli e Carneiro, a história do Ensino religioso de caráter confessional
no Rio de Janeiro não é uma grande novidade, pois era já era assim, por Lei, desde 1966,
passando por algumas transformações em 1994, nesse modelo a igreja católica tinha sempre
posição privilegiada, pois a Arquidiosece do estado promovia cursos de formação para
professores de ER para lecionarem nas escolas.
Amparado pela Constituição Federal e pela LBD o Deputado Carlos Dias, católico
confesso, apresentou, em 1999, na Câmara o Projeto de Lei sobre Ensino Religioso
confessional para as escolas públicas do Rio de Janeiro, onde os alunos seriam separados por
credos, os conteúdos seriam formulados por cada instituição religiosa e os professores que
iriam ministrar a matéria precisariam de ter registro no MEC e serem autorizados pelas
instituições religiosas. Em 2000 esse projeto foi aprovado e promulgado pelo então
governador Antony Garotinho115.
A confessionalidade é um tema muito controverso e até gerou Ações de
Inconstitucionalidade. O primeiro concurso que teve no estado dividia as vagas por credos,
parte para católicos, outra parte para evangélicos e ainda para outras religiões. Ele
aconteceu em 2004 e a formação desses professores ficou a cargo das instituições religiosas,
os professores deveriam ter licenciatura plena em alguma área e serem autorizados pelas
instituições. Por consequência disto vem havendo resistência por parte de muitos
professores e alunos, tanto católicos como evangélicos. Eles manifestam resistência quando
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são tratados de temas relacionados às religiões de matriz afro-brasileira, e sobre questões
de gênero.
Em 2011 foi implantado também na rede municipal da cidade do Rio de Janeiro,
sendo o ER também no modelo confessional. As turmas separadas por credos ao invés de
ajudar, atrapalha na boa convivência dos alunos, pois isso gera uma separação dos alunos ao
invés de uni-los; reforçam aspectos das religiões que por vezes podem ofender a outras
tradições religiosas o até mesmo escolhas pessoais, descaracterizando o princípio maior da
Lei que é respeitar a diversidade religiosa brasileira.

Conclusão
A partir dessa breve análise, pode-se observar que todos os estados buscam estar em
conformidade com a Lei nacional, embora alguns aspectos sejam muito controversos como
no caso do estado de São Paulo que atrela a disciplina ao estudo de história das religiões e o
caso do Rio que oferece um ER confessional, causando desconforto em professores e alunos.
No Espírito Santo falta um curso a nível de graduação para os que desejam lecionar a
matéria e em Minas Gerais a questão está em a Entidade Civil fazer parte de um órgão da
Igreja Católica.
Para que mais conclusões sejam feitas é preciso uma análise mais minuciosa em cada
estado, observando então a aplicabilidade do ER, se realmente as legislações estão sendo
cumpridas; se estão, quais são os fatores que fazem dar certo; e se não, o que está
impedindo a aplicação do ER nas escolas. Para isso será necessária uma pesquisa de campo
para saber mais detalhes, que seria o segundo passo dessa pesquisa.
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Ensaios sobre questões de Currículo, Gênero e Ensino Religioso
Rafael Ferreira de Souza Honorato*
Mayanne Júlia Tomaz Freitas**
Mirinalda Alves Rodrigues dos Santos***
Resumo: A problemática apresentada nesse texto é resultado parcial de uma pesquisa que
se insere no campo dos estudos de Currículo com foco nas imagens de gênero constituído a
partir das religiosidades, uma vez que tais temas, embora presentes na escola ainda
encontrem grandes dificuldades para a discussão e/ou inserção no currículo escolar da
disciplina Ensino Religioso. Nosso objetivo é analisar como essas imagens de gênero
constituídas frente às demandas religiosas que refletem no currículo escolar estão sendo
articuladas na licenciatura e na Pós-graduação em Ciências das Religiões da Universidade
Federal da Paraíba. A metodologia que adotamos foi a pesquisa de campo, com
levantamento de dados pela perspectiva bibliográfica e documental tangenciando a análise
de cunho qualitativo, assumindo o gênero e a religiosidade como categoria de análise no
currículo do Ensino Religioso. A temática, Gênero e Religião se encontram num processo de
desconstrução e (re) construção, no qual significados considerados fixos acerca dessa
conjuntura são (re) significados. É nessa perspectiva que o estudo faz interlocução com,
Foucault (1985), Nunes (1995), Passos (1999), entre outros estudiosos que façam
aproximações com os temas em questão. Entretanto, sabe-se pelas primeiras aproximações
com a pesquisa que as relações entre essas duas áreas ainda é bastante marcada pela
dicotomia de certo-errado, profano-sagrado, homem-mulher, corpo-espírito, com vista a
uma mudança de significação. E quanto ao currículo se apresenta rígido, sem aberturas a
grandes possibilidades de diálogo.
Palavras-chave: Gênero. Ensino Religioso. Currículo.
Introdução
A problemática aqui apresentada é resultado parcial da pesquisa intitulada de
Currículo, Gênero e Religiosidade: discursos contemporâneos. A pesquisa surgiu a partir da
nossa inquietação como estudiosos de áreas distintas. Ou seja, cada um de nós pesquisamos
uma das áreas temáticas a qual esse artigo faz inferências, um autor trabalho com currículo
escolar, outro com religião e o último com gênero. Todavia, o que nos une é a educação
como norteadora dos estudos já realizados por nós. Então juntos, começamos a nos
questionarmos de como as imagens de gênero estavam sendo constituídas frente às
demandas religiosas e refletindo no currículo escolar? Assim, decidimos investigar a
licenciatura e da Pós-graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da
*
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Paraíba. Entendendo, a formação inicial como principal articuladora das demandas que
surgem na escola e na sociedade.
Após entendermos que o estudo tinha sua originalidade, apontamos como nosso
objetivo analisar como essas imagens de gênero constituídas frente as demandas religiosas
que refletem no currículo escolar estão sendo articuladas na licenciatura e na Pós-graduação
em Ciências das Religiões da UFPB. O que vemos na atualidade é uma tendência dos estudos
303

que usam como referencial a teologia feminista e do próprio movimento feminista
utilizarem o gênero como suporte teórico para identificar as diferentes formas de injustiças,
opressão e alienação de âmbitos históricos. Sendo assim gênero é um suporte necessário
aos nossos estudos. Para nos colocarmos de forma cautelosa frente a nossa problemática
traçamos uma metodologia cuidadosa que busca analisar os pontos principais da formação
inicial de um sujeito. Ou seja, o artigo vai analisar o Projeto Político do Curso (PPC) da
graduação e do Programa de Pós-graduação de Ciências das Religiões (PPGCR) buscando
identificar como esses estão estruturados para trabalhar as temáticas propostas pelo
projeto.
O Ensino Religioso e o Gênero
A instrução religiosa antecede uma organização da Disciplina Ensino Religioso tal
como conhecemos atualmente. A instrução sempre se percebe em igrejas através da
catequese e evangelização dos possíveis adeptos e/ou seguidores. É através dessa ação
catequista que os/as religiosos/as traçam perpetuam suas bases de fé e suas correntes
religiosas, deixando a sua identidade marcada na sociedade. No que diz respeito a disciplina,
os perfis são diferentes para tentar aproximações das demandas sociais e pedagógicas, bem
como o seu público alvo. Assim, os conteúdos vão além dos estudos das doutrinas, buscando
abordar temas do cotidiano dos/as alunos/as, com vistas a desenvolver a criticidade.
A possibilidade de estudo dos padrões patriarcais e androcêntricos presentes na
disciplina de Ensino Religioso vem a contribuir para que os/as estudantes analisem as
estruturas postas de forma hegemônica por vias do discurso religioso. Abre-se um destaque
para o patriarcado, pois Dahlerup (1987, p.25), nos aponta que “ao considerá-lo como um
sistema de organização política, econômica, industrial, financeira, religiosa e social, onde a
maioria dos postos na hierarquia está ocupada por homens, que estabelecem e criam

interdependência e solidariedade entre si que lhes permite dominar as mulheres”. Frente a
essas afirmações começamos a compreender o quão importante se torna uma disciplina
como essa que trabalha as concepções religiosas como objeto de investigação, mas também
como oportunidade de construção de respeito e compreensão das estruturas hegemônicas
postas. Levantando a hipótese de que o Ensino religioso pode auxiliar nessa questão de
forma não proselitista.
Como mencionamos anteriormente que o Ensino Religioso como uma área de
conhecimento tem a função de promover o respeito entre as religiões e em seu processo
metodológico/pedagógico há uma necessidade de incluir essa temática. Partindo do
pressuposto de que “O Ensino Religioso escolar é uma questão de educação para a cidadania
plena; sustenta-se sobre pressupostos educacionais e não sobre argumentações religiosas
*...+” (PASSOS, 1999, p. 70). O Ensino Religioso no currículo escolar é um lugar de diálogo
para o confronto desses vários discursos para podermos desenvolver nos educandos/as uma
visão crítica das possibilidades oferecidas e de tantas outras negadas, isso nos referindo as
questões de gênero. Moura (2004, p.10) sendo um dos autores que apontam a importância
do Ensino Religioso em como ferramenta de construção e manutenção da cidadania, afirma
que
Educar é ensinar a compreender, experimentar e respeitar as diferenças. O
ensino e o estudo responsável sobre religião devem ser multidisciplinares e
multiculturais, sem valorizar, por exemplo, certos padrões que a cultura
ocidental e burguesa coloca como universais e “superiores”. É preciso
deixar claro que esses padrões ideais de civilidade repousam sobre
determinadas condições na construção de diferenças sociais e culturais que
encontram sua sustentação num sistema de poder responsável por
determinadas lógicas hierárquicas extremamente segregadoras.

Logo, desenvolver um Ensino Religioso preocupado com as questões de gênero finda
em um hermenêutica crítica feminista que percebe as lutas entre os grupos, bem como
esses significam os espaços de luta e de opressão como lugares de resistência e de exercício
do poder. Foucault (1985, Apud. STROHER, 2004, p. 109) coloca que “ao entender que o
poder não pode ser percebido como algo singular e único, mas como uma rede em forma
capilar, que circula por toda a sociedade. O poder está em todas as partes, com seus
múltiplos lugares e diversas modalidades”. Assim, essa disciplina assume uma
responsabilidade de estar atenta as formas de repressões das constituição de novas
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identidades para que as identidades plurais sejam as suas formas de expressão, respeitando
a complexa convivência humana e se constituindo a partir dessa complexabilidade também.
Aqui, depois desses esclarecimentos faz-se necessário compreender o Ensino
Religioso em linhas mais críticas, utilizando o movimento feminista como forma de
compreender e analisar as várias redes de relações de poder que através das instituições,
dos discursos, dos códigos, das práticas e dos símbolos constroem hierarquias entre os
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gêneros e que afetam diretamente a produção de novas identidades. Concordamos com
Nunes (1995) quando consideramos a análise de gênero através do currículo do ensino
religioso pode ajudar a superar as construções de identidade baseadas nos preceitos sociais,
políticos e religiosos, como seres sexuados. Trata-se mostrar como o currículo imprime nas
mulheres os dogmas da religiosidade com discursos normativos feitos para mulheres que
insiste na em regular como elas devem ser.
Resultados
O curso de Ciências das Religiões foi implantado na Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) na resolução nº 38/2008, dispondo apenas a modalidade de licenciatura. Em 2011
na Resolução n°. 67/ 2011 foi aprovado o bacharelado desse curso.

Na modalidade

Licenciatura desse curso tem o seguinte objetivo “capacitar o profissional em Ciências das
Religiões para exercer a docência, tratando o fenômeno religioso como característica
cultural dos povos e patrimônio da humanidade”.

Abaixo segue o Projeto Político

Pedagógico (PPP) do curso.

Fig 07. Projeto Político - Pedagógico do curso de Ciências das Religiões, Licenciatura, Centro de Educação (CE)
do campus I da UFPB.

A modalidade de bacharelado desse curso segundo a resolução n° 67/2011 dispõe
das seguintes definições: formar especialistas em religiões que desempenharão as atividades
de pesquisadores, consultores e assessores de órgãos de pesquisa, governamentais ou não,
confessionais ou não, para assuntos relacionados às religiões, religiosidades e crenças
populares, capacitados para interpretar de forma isenta o fenômeno religioso como
expressão cultural e patrimônio imaterial de todos os povos, além de interpretar do ponto
de vista científico as escrituras sagradas das diferentes tradições religiosas.
Abaixo segue a proposta curricular do curso de Ciências das Religiões modalidade
bacharelado:

Fig. 08. Projeto Político - Pedagógico do curso de Ciências das Religiões, Bacharelado,
Centro de Educação (CE) do campus I da UFPB.

A partir da análise das matrizes curriculares consolidando com o objetivo
apresentado e o perfil do licenciado e do bacharel no curso de Ciências das Religiões
podemos afirmar que não esse curso não contemplam questões de gênero e religiosidade.
Assim, essa lacuna no curso nos remete a refletir que as interlocuções de gênero e
religiosidade no currículo de ensino religioso são negligenciadas, e contradiz com o objetivo
do curso que diz ter como característica cultural dos povos e patrimônio da humanidade,
passível de ser estudado e pesquisado, proporcionando a vivencia dos valores éticos, morais
e espirituais na perspectiva do exercício pleno da cidadania.
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De grosso modo, nos leva a refletir e questionar que formação plena é essa que o
curso aborda? E que estimule a superação dos preconceitos e contribuam para a construção
de uma sociedade harmoniosa? Se na sua estrutura curricular não faz articulações na
graduação acerca de gênero e religião. Nessa perspectiva nos vislumbramos para o curso de
pós- graduação em Ciências das Religiões da UFPB Campus I, no sentido de identificar se
contemplam questões de gênero e religião em seu processo de ensino e aprendizagem na
construção de uma educação que busque a valorização e o respeito a diversidade em seus
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diversos seguimentos, bem como as questões de gênero devem estar inclusas em suas
pesquisas e matriz curricular. A imagem abaixo nos situa o contexto histórico de como
surgiu o curso de Pós- graduação em Ciências das religiões (PPGCR), bem como a seguir a
matriz curricular do referido curso:

Fig. 03. Fonte: site do PPGCR116
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Disponível em: http://www.ce.ufpb.br/ppgcr/?secao=1 Acesso em 26 de Setembro de 2014.
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Fig. 04. Fonte: site do PPGCR117

Considerações finais
Diante de um processo histórico o currículo legítima as identidades hegemônicas
(ocidentais, brancas, masculinas, heterossexuais...) e põe as demais não hegemônicas como
inferiores, deficitárias, patológicas, desviantes: “as culturas ou vozes dos grupos sociais
minoritários e/ou marginalizados que não dispõem de estruturas importantes de poder
costumam ser silenciadas, quando não estereotipadas e deformadas, para anular suas
possibilidades de reação” (SANTOMÉ, 1995, 161).
A partir da análise da matriz curricular desse curso que as questões de gênero e
religiosidade são contempladas na disciplina optativa “Discurso, Religião e Sexualidade”,
entretanto, como podemos ver na nomenclatura dessa disciplina nada específico a gênero,
mas sobre sexualidade que é uma especificidade das questões de gênero, ou seja, deveria
ter uma disciplina que promovesse o discurso sobre gênero e religiosidade e suas vertentes,
bem como uma disciplina com a nomenclatura proposta nesse estudo.
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O Ensino Religioso na escola: Interlocuções entre FONAPER e Ciências das
Religiões
Thalisson Pinto Trindade de Lacerda*
Resumo: O presente estudo objetiva analisar a proposta do Fórum Nacional Permanente do
Ensino Religioso (FONAPER), como também a proposta do curso de graduação em Ciências
das Religiões (CGCR), implantado na resolução (UFPB, CONSEPE, resolução, nº 38/2008). E
divulgar “novos elementos” do Ensino Religioso na Constituição Federativa Brasileira de
1988 e da base comum Nacional (Brasil, Lei 9394, 1996). Neste estudo, nós contatamos que,
a proposição pluralista das Ciências das Religiões, tem ampliado o Ensino Religioso na escola
pública. E o FONAPER, tem ampliado nos 27 Estados da Federação, seminários, congressos
em prol dá educação pluralista. Portanto, esse estudo tem o caráter bibliográfico com
interlocuções entre Passos (2007), Miele (2010) e Freire (1996), entre outros e outras
autores e autoras que ajudaram na reflexão.
Palavras-chave: Ensino Religioso. Formação de professor. Ciências das Religiões – FONAPER.

Introdução
Este estudo divide-se em três tópicos. No primeiro, veremos o posicionamento do
(FONAPER) acerca do Ensino Religioso (ER). No segundo, apresentaremos a concepção do
ER em Ciências das Religiões. No terceiro, apresentados a interlocução entre as duas fontes
– FONAPER e Ciências das Religiões.
Portanto, a nossa convicção com esse estudo, é fomentar a proposta de formação
docente de ER do curso de licenciatura em Ciências das Religiões da Universidade Federal da
Paraíba buscando interlocuções com o FONAPER.
1. O Ser FONAPER
Em 1995, na primeira sessão aberta realizada na cidade de Florianópolis/SC, o
FONAPER se apresenta à sociedade brasileira para contraponto ao ER como modelo
catequético e propor reformas necessárias para legalização permanente de projetos
educacionais para decodificar o tratamento didático. Nisso, foi preciso à reunião com
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representes da CNBB, pesquisadores e demais interessados em caráter emergencial para o
debate das seguintes questões na carta de princípios assim demostradas:
1- Garantia que a escola, seja qual for sua natureza, ofereça o Ensino
Religioso ao educando, em todos os níveis de escolaridade, respeitando as
diversidades de pensamento e opção religiosa e cultural do educando;
2- Definição junto ao Estado do conteúdo programático do Ensino Religioso
integrante e integrado às propostas pedagógicas;
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3- Contribuição para que o Ensino Religioso expresse uma vivência ética
pautada pela dignidade humana;
4- Exigências de investimento real na qualificação e capacitação de
profissionais para o Ensino Religioso, preservando e ampliando as
conquistas de todo o magistério, bem como lhes garantindo condições de
trabalho e aperfeiçoamento necessários (FONAPER, 1995).

Nesse contexto, apresentamos nossa reflexão sobre as quatro propostas do
FONAPER. A primeira se trata do direito à diferença, igualdade e a construção da ética e
cidadania do ER na matriz curricular, seguindo os níveis pedagógicos de ensino. A segunda se
refere à consolidação dos conteúdos que pautem a diversidade. Mas ainda encontramos
lacunas nesse exercício disciplinar, por exemplo, no início deste trabalho, apontamos que o
Império apresentava os conteúdos da fé cristã. Nos dias atuais além desse procedimento ser
utilizado em estabelecimentos de ensino, os livros didáticos recebem conteúdos e o
tratamento dessa natureza. A terceira dispõe sobre a contribuição dos valores éticos e
culturais presentes na identidade e na promoção da convivência harmônica. E a quarta
propõe a educação rumo à diversidade, com a contribuição de trabalhos acadêmicos em
nível de graduação e pós-graduação direcionados à formação íntegra da docência, com
natureza epistêmica e pedagógica.
É neste contexto, que o FONAPER se mantém há 18 anos com a convicção sobre o ER
dentro dessa proposta em construção, mantendo nos estados e municípios parcerias para
que este trabalho continue dando resultados. Sendo assim para o FONAPER:

Segundo o seu estatuto (2009a), é constituído como associação civil de
direito privado, de âmbito nacional, sem vínculo político-partidário,
confessional e sindical, sem fins econômicos congregando pessoas jurídicas
e pessoas físicas identificadas com a proposta do Ensino Religioso, vem

tratando das questões relacionadas ao ER sem discriminação e
proselitismos (POZZER, 2011, p. 84).

O FONAPER preza essa permanência no debate para o ER, sobretudo na realização
das sessões abertas e democráticas por todos os estados brasileiros, expandindo um
trabalho e ações jurídicas mediante a situação que porventura já obtiveram sucesso.
Abordarmos no capítulo anterior a inconstitucionalidade do Acordo Brasil-Vaticano, no qual
o FONAPER também entrou com um pedido de intervenção jurídica. E a polêmica Lei nº
9.394/96 sancionada em 20 de dezembro de 1996, no Art. 33 dispôs o seguinte: “O ensino
religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de
acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis”.
Essa lei apresentou impasses entre o aparato legal ‘sendo oferecido, sem ônus para
os cofres públicos para o Ensino Religioso direcionando a responsabilidade para as
instituições religiosas: sobretudo a seleção de professores seria ministrada por leigos e os
conteúdos direcionam o aluno para profissão de fé, como já apresentamos no primeiro
capítulo deste trabalho.
Com êxito em 1997, o relator deputado Padre Roque, apresentou ao Congresso
Nacional, como conhecedor do conteúdo sobre o ER, novas aspirações para a mudança
desse artigo e apresentar a responsabilidade do Congresso Nacional em pôr o ER nas contas
públicas do Estado, sobretudo corresponder às exigências legais e educacionais, efetivando
assim no Art. 33 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Através desse ato de caráter
laico, o ER apresenta-se como disciplina integrante no currículo, e “com ônus para os cofres
públicos”.
Essa nova reforma propôs a valorização do profissional diante desse cenário de
inúmeras questões que envolvem seminários e congressos nacionais para o professor
apresentar o trabalho pedagógico e as experiências para este ensino. Com iniciativas desta
natureza o site apresenta:

A promoção constante de eventos científicos, fóruns, encontros e debates,
abordando a natureza epistemológica e pedagógica do Ensino Religioso,
dentre os quais merecem destaque as 11 edições do Seminário Nacional
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para a Formação de Professores em Ensino Religioso (SEFOPER) e as 06
versões do Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) promovidos
pelo FONAPER, em parceria com diferentes instituições de ensino superior
que oferecem cursos na área de Ciência(s) da(s) Religião(ões) ou afins, em
níveis de graduação e de pós-graduação (FONAPER, 2011)

Os inúmeros eventos já realizados comprovam a ação participativa do FONAPER,
destacando-se a presença em 2010, no XI Seminário Nacional para a Formação de
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Professores em Ensino Religioso (SEFOPER), abordando Diversidade, direitos humanos e
Ensino Religioso: Questionando concepções e práticas, na Paraíba, na cidade de João
Pessoa/PB, com a participação de professores de ER da rede municipal/estadual de ensino,
docentes e discentes do curso de graduação e pós-graduação em Ciências das Religiões da
UFPB. Nesse evento, o FONAPER teve a parceria da UFPB; Secretaria de Estado da Educação
e Cultura (SEEC) e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de João Pessoa/PB (SEDEC).

A realização do Seminário na Paraíba despertou o interesse de todos os
docentes e discentes na comunidade acadêmica, ou seja, incentivou o papel
do ER na proposta pedagógica da escola, e a “conscientização do docente
quanto à importância dessa finalidade deverá ir além das disposições que
fundamentam os cursos com seus objetivos, currículos e práticas
educativas” (PASSOS, 2007, p. 123).

2. A Proposta do Curso de licenciatura em Ciências das Religiões da UFPB
O projeto do ER requer um trabalho ampliado, ou seja, o caminho teórico e
metodológico deve ser direcionado nas valas acadêmicas, permitindo um planejamento
elaborado e executado pelas instituições de ensino. Quando abordamos o histórico do Curso
de Ciências das Religiões na Paraíba no capítulo anterior, incluímos o papel sociocultural e
laico inserido no contexto acadêmico, na perspectiva disciplinar e autônoma do estudo da
religião pelas Ciências das Religiões.
Faz-se necessária a formação docente, com a consistência pedagógica para adoção
de conteúdo específico para os estudos das religiões, que busque em concepções duplas a
disciplinaridade e interdisciplinaridade de estudo e pesquisas que já mencionamos:
Educação, História, Teologia, Filosofia, Antropologia, Psicologia, Literatura, Letras, Artes e

Saúde. Assim dispomos uma das concepções do projeto político-pedagógico do curso de
graduação em CR, na UFPB:
O conhecimento que perfaz as diversas áreas das ciências humanas, sociais
e educação, permite o desenvolvimento de posturas interdisciplinares,
garantindo ao professor de Ensino Religioso, articular os conhecimentos
com os demais componentes curriculares da Educação Básica, bem como,
com a realidade e experiências dos alunos (UFPB, 2008).

A respeito da postura do professor de ER, e dos conteúdos das Ciências das Religiões,
faz-se necessário um pluralismo que leva à possibilidade de um trabalho, que priorize todas
as concepções das ciências humanas, ou seja, a interação entre a “ordem epistemológica
que goze da autonomia teórica e metodológica, sendo capaz de subsidiar práticas de ensino
de religião dentro dos sistemas laicos, sem nenhum prejuízo de suas laicidades, ao contrário,
a favor delas” (PASSOS, 2007, p. 18).
Tal previsão no PPP do Curso de CR compõe o perfil profissional com habilidades e
competências para o exercício do magistério, garantindo, assim, um tratamento
diferenciado dos demais métodos, o catequético e o teológico, ou seja, a base teórica das
Ciências das Religiões apresenta reforma metodológica específica para o ER, com aspectos e
abordagens, articulada e integrada com a discussão pedagógica à formação do modelo que
apresentamos.

3. As suas Fontes: Interlocuções entre FONAPER e Ciências das Religiões
Os desafios estão lançados para realização desse projeto, o ser FONAPER/ Ciências
das Religiões / o ser professor de Ensino Religioso dentro da implantação de uma nova
proposta de formação docente para o ER, seleção de conteúdos e parâmetros curriculares
nacionais para o ER construído pelo MEC. Sobretudo, não podemos responder a todas as
questões, porque ainda encontramos um cenário em construção, as perspectivas são
determinantes para o futuro dessa disciplina no componente curricular da escola. Mas é
preciso conhecer a situação para decodificar o espírito científico com uma corrente de
investigação. Para entendermos tal intento, precisamos reconhecer, segundo Freire:

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado,
do exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua
à curiosidade epistemológica, e do outro, sem o reconhecimento do valor
das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou da
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adivinhação. Conhecer não é, de fato, adivinhar, mas tem algo que ver, de
vez em quando, com o adivinhar, com intuir. O importante, não resta
dúvida, não é pararmos satisfeitos ao nível de intuições, mas submetê-las à
análise metodicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica
(FREIRE, 1996, p. 45).

A busca pelas melhorias na reforma educacional é essencial para compor novos
moldes das CR para o ER, com identificação de um trabalho que promova uma análise crítica
da formação docente, Então, como as CR poderá desenvolver uma epistemologia para o ER?
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Como o Curso de CR, modalidade de licenciatura na UFPB, aperfeiçoa essa concepção?
Primeiramente, as lacunas históricas do ER com tal finalidade coibiram a intenção da
formação para a diversidade, e com o retorno ainda da mesma nomenclatura, deixa
“inviável” a ampliação para mudanças e/ou uma “possível” ementa constitucional no Art.
210.
Apesar das controvérsias, o Curso de CR na Paraíba está se adaptando a esses novos
tempos, para garantir o exercício de uma nova reforma para que seja desconsiderada a
intenção do ER, nos aspectos confessionais já citados no nosso trabalho, pois a consideração
com atual nomenclatura permite que a sociedade brasileira reconheça apenas estereótipos
consolidados há décadas na educação.
Como apresentamos, o senador Cristovam Buarque participou da aula inaugural, sua
participação foi viável para o Curso, pois foi nesse momento enviada uma proposta ao
Senado Federal, de uma mudança de Ensino Religioso ou educação religiosa, como ainda é
chamada, para Diversidade Cultural Religiosa. Segundo Miele (2011, p. 31), a mudança não é
apenas na nomenclatura, mas de fundo. “Na escola pública não há ensino matemático,
ensino histórico, nem ensino filosófico, por que haveria de ter ensino religioso”.
Os resultados da mudança para a nomenclatura é uma das propostas que ainda não
tiveram êxito, devido ao déficit de cursos de CR em universidades públicas no país. Para
haver uma mudança desse tipo, serão necessários movimentos e apoio entre instituições de
ensino em função do mesmo objetivo. Para tal entendimento, Silva apresenta o seguinte:

Em síntese, no Brasil, ainda, não há uma efetiva política de formação em
nível de graduação com licenciatura em ensino religioso. As iniciativas por
parte de universidades, tanto no contexto público como no contexto
privado, no oferecimento de cursos de licenciatura na área de ensino

religioso ainda são isoladas, como é o caso da Universidade Federal da
Paraíba (SILVA, 2011, p. 16).

Diante desse contexto, é essencial que os Cursos de CR não se reservem apenas em
única instituição de ensino superior, mas tenham expansão significativa, ofereçam aos
estados a graduação na modalidade licenciatura. Segundo o FONAPER, Maranhão, Minas
Gerais, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, dentre outros, estão
direcionando esse trabalho para os níveis superiores, sobretudo nos espaços que priorizam a
plena laicidade do Estado. Entretanto, o contingente de docentes dessa área ainda é
pequeno no país. Como Silva apresenta, precisamos oferecer mais projetos com esse
padrão.
O FONAPER desenvolveu vários trabalhos ao longo desses anos, e com tanto
empenho elaborou documentos, dos quais destacamos dois; os PCNER, entregue ao MEC em
outubro de 1997 e editado pela editora Ave-Maria em 1997 e, o segundo, durante a
realização de um seminário em 2008 sobre o ensino religioso em Brasília, uma proposta de
legitimar na legislação educacional, a formação docente em Ciências das Religiões em nível
de graduação é transposta ao MEC. A fim de garantir que estes licenciados possam exercer
de maneira científica o ER na escola.
Conclusão
Embora, não tenhamos ainda, uma diretriz sedimentada pelo Ministério da
Educação, nós temos políticas educacionais institucionais preocupadas com o contexto do
ER escolar. Porém, por mais elaboradas que sejam essas propostas, ainda não chegamos a
um consenso conceitual no (MEC). Portanto, nos três tópicos que expusemos, tanto o
FONAPER, quando as Ciências das Religiões – demonstram os desafios que temos e teremos
para o ER no contexto em que vivemos e viveremos.
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Historicamente a arte esteve sob tutela masculina relegando as manifestações artísticas
femininas a um plano hierarquicamente inferior. Gradativamente a mulher vem
conquistando espaço e ganhando relevância no cenário artístico público, locus considerado
masculino. As relações existentes entre arte, gênero e religião se tangem e articulam em
contextos históricos sociais. Portanto, torna-se relevante discutir como as relações de poder
no interior do campo religioso se articulam e podem implicar em movimentos e
questionamentos na área de gênero. E a partir de que lugar as partes envolvidas nessas
relações de poder se posicionam ao se expressar artisticamente. A religião, como sistema de
sentido, influi nas formas de como os sujeitos se reconhecem na sociedade, construindo
identidades e contextos hierárquicos sexuais. O GT tem por objetivo propor discussões
acerca das relações entre arte, religião, gênero e seus desdobramentos socioculturais. Os
debates serão articulados a partir de uma perspectiva interdisciplinar, transitando entre as
diferentes áreas de conhecimento, tais como: sociologia, antropologia, história, teologia,
psicologia, arte, entre outras. Serão aceitas pesquisas que contemplem reflexões sobre o
papel das religiões/religiosidades/espiritualidades e suas implicações nas relações de gênero
e nas manifestações artísticas e culturais.
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Dança e adoração: um novo espaço para o feminino no culto Pentecostal
Ana Letícia Aires Ribeiro Ricco*
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Resumo: A dança nos cultos evangélicos é uma prática recente. Organizados em grupos
chamados “Ministérios de Dança” participam com coreografias durante os cânticos entoados
no momento de adoração nas igrejas. Como uma possibilidade de adoração, na liturgia do
culto, é uma atividade que não compartilha de unanimidade doutrinária entre as
denominações. Nessa perspectiva, esse artigo questiona a atuação da mulher nas igrejas
evangélicas, avançando na compreensão das relações sociais entre os gêneros e sua
incidência na estruturação do poder em igrejas Pentecostais. Este, geralmente é um ofício
feminino e, os intérpretes creem ser ordenados pela própria divindade. Sapatilhas, tecidos,
bandeiras, bambolês e fitas compõem o vestuário do dançarino que ministra a intercessão
através de sua dança à congregação. O presente trabalho é resultado de estudo etnográfico
realizado em 2013, nos municípios de Nova Iguaçu-RJ, Mauá-SP e Belo Horizonte-MG. Desta
forma, propõe-se uma analise sobre a abertura que a atividade de dançar proporcionou às
mulheres na participação da condução do ritual religioso.
Palavras-chave: Dança; Pentecostalismo; Performance.

Compreender a dinâmica de inclusão da dança e sua legitimação, como parte da
adoração, permite-nos refletir sobre um novo âmbito para a atuação das mulheres entre
Evangélicos. Com tal característica, os “ministérios de dança” são grupos usualmente
compostos por jovens mulheres, com o objetivo de organizar as danças apresentadas no
momento dos cânticos espirituais nos cultos em atividades evangelísticas ou mesmo de
lazer. Portanto ao atentar para a dança como um espaço feminino, procuro enfatizar as
questões observadas em campo, relacionando-as ao comportamento e uso do corpo
esperados da mulher cristã.
Inclusive considerando a associação comumente compartilhada entre a dança e
homossexualismo, quando esta é performatizada por um homem, pois é relatado como
fator de desconforto nas congregações, principalmente se a dança do intérprete homem for
associada ao feminino, através de uma movimentação estereotipada.
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Sendo assim, dois fatores de resistência são postos, o tradicionalismo que se levanta
como obstáculo à valorização da dança como parte do ritual de adoração na liturgia do culto
e o questionamento social que é gerado junto aos homens que aspiram à participação no
ministério. Logo, a validação desta prática permeia um campo de luta sobre um corpo a ser
vigiado e disciplinado junto às tensões da doutrina.
Portanto a relevância desse estudo está em fornecer elementos contemporâneos
para a compreensão sobre a atuação das mulheres na condução de uma parte específica da
adoração. Analisando a construção da prática sob a perspectiva de um campo tolerável, o
que acarreta questionamentos quanto à sexualidade do intérprete homem.
Como metodologia contemplou-se as estratégias da etnografia, realizando um
trabalho de campo ao longo do segundo semestre de 2013. Em seguida foram analisados os
discursos veiculados em sites e mídias religiosas publicadas pelos líderes dos ministérios
abordados na pesquisa. Assim optei pela observação participante em dois eventos de
compartilhamento, visitando um seminário internacional em Mauá-SP e um congresso em
Nova Iguaçu-RJ. Finalizo o campo em uma atividade missionária realizada dentro de uma
igreja Belo Horizonte-MG. Dessa forma, aproprio-me do conteúdo analítico que destacaram
ao tema aqui proposto, nas palestras/pregações dos cultos e nas narrativas dos intérpretes
líderes em ministérios de dança.
Quanto a “Dança Ministerial”, não é possível especificar um único evento que tenha
seu início nas práticas religiosas entre os evangélicos. Todavia os relatos de campo indicam
que foi em meados da década de 90 que ocorreram as primeiras tentativas de sua inclusão
nos templos das igrejas. Os intérpretes buscavam sua legitimidade como parte na
composição de um novo formato de adoração no ritual religioso protestante. A autorização
para dançar neste contexto, outrora apresentados apenas como estratégia de evangelismo,
pretendia a inserção no espaço dos templos. Desde a década de 70, já vinha ocorrendo a
concessão para que os jovens “modernizassem” o culto, permitindo a inclusão de
instrumentos musicais como a guitarra e a bateria nos ministérios de louvor. Viabilizado
neste momento principalmente pelas questões sociopolíticas do período (BARROS, 1998).
Sendo o surgimento da categoria de música “gospel” na década de 90, um facilitador para
que a linguagem da dança ocorresse nas igrejas (CUNHA, 2009, p. 146).
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Assim, formavam-se os grupos denominados ministérios de dança, que apesar de
inúmeros esforços, conseguiram apenas no início dos anos 2000 que a prática tornasse
efetivamente regular nos cultos dominicais. Nesse período inicial a performance religiosa
com dança poderia ser realizada no ritual de culto ou apresentada em eventos de
evangelismo e nas outras atividades de lazer dos grupos jovens. A liderança pastoral
geralmente não interferia na composição dos ministérios de dança, porém, a aprovação para
a apresentação no culto sempre foi necessária. Até porque de início a dança era vista como
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uma atividade de extensão, para a ocupação das jovens adolescentes da igreja, não como
parte essencial ou relacionada com questões espirituais do culto. Quando um rapaz
participava da coreografia, seria apenas um figurante limitado, à representação de um anjo
ou do Cristo.
No entanto, passado essa fase inicial, a performance realizada junto ao ministério de
louvor foi adquirindo um caráter de ritual religioso, gerando o foco de maior tensão entre os
intérpretes e as lideranças. Porque justamente este local de exercer o evangelismo e
vivenciar um lazer exclusivamente cristão acabava por limitar seus intérpretes a atividades
pedagógicas e sociais. O que parecia mais favorável às lideranças eclesiais, no cerceamento
da juventude, fato historicamente vivenciado pelas mulheres nas instituições cristãs
(BIDEGAIN,1996).
A figura da jovem mulher missionária que utiliza a arte como linguagem para alcançar
novas conversões foi até tolerável neste período inicial, porém o uso do corpo com
movimentações espontâneas para adoração no culto apresentou-se como algo pernicioso e
abusivo para inúmeras igrejas tradicionais. Nesta discussão é importante compreender que a
dança “evangelística” teve aceitação muitos anos antes da praticada dentro dos templos,
contudo a performance diferenciava-se por ser uma apresentação e não um instrumento de
condução ao transcendente.
A princípio, o debate das lideranças eclesiais quanto à dança, focou na pertinência
das apresentações pelos jovens dentro do contexto litúrgico nos templos. O conflito estava
na alteração do formato de culto. A tênue afinidade entre dança e o corpo gerou calorosos
embates quanto à compatibilidade da prática com o louvor cristão. Principalmente na

perspectiva de que o dançar seria motivo para despertar a sensualidade dos corpos dessas
jovens ou ao menos nos olhos da congregação que as assistiria.
Se de um lado as igrejas tradicionais consideraram a dança desapropriada para o
culto, os Pentecostais aderem à prática facultando ressignificações. Principalmente porque a
coreografia foi uma das linguagens que possibilitou a aproximação dos jovens às atividades
nas igrejas resultando em conversões. Além disso, também for um modo de gerenciar
atividades para os já convertidos. O que vinha ocorrendo com relação à música, em um
movimento cultural evangélico visando os grupos jovens (JUNGBLUT, 2007).
Admitir que as mulheres dançassem legitimou seu ministério para além dos
tradicionais papéis sociais designados, tornando a adoração factível com as diretrizes do
louvor e assim contando com maior participação destas no culto. Isto permitiu a apropriação
da performance em uma vertente mais relacional na experiência do sagrado em seus
próprios corpos, por valorizar a subjetividade e a experiência individual na prática da
atividade. Tornando maior o contraste entre as possíveis performances em um ministério de
dança, o que alargou as fronteiras entre a apresentação e o ritual religioso de culto.
É na realização da dança no louvor que elas se percebem como parte essencial do
ritual de adoração. Deste modo, aprofundo a discussão na prática performática que ocorre
junto aos ministérios de adoração nos cultos evangélicos, em uma dança denominada por
seus intérpretes como “espontânea”. Pois é nesta espontaneidade que se permitem
experimentar o “mover” do Espírito Santo.
Em todas as entrevistas realizadas ao longo desta pesquisa com os homens que
participam dos ministérios de dança, a maior preocupação demonstrada a mim, foi a
afirmação de que eram “homens”. As situações de descriminação e conflito são geradas pela
formação de um estereótipo culturalmente difundido da dança como uma prática corporal
exclusivamente feminina e de um cenário religioso contrário a práticas não heterossexuais.
Produzindo discursos excludentes sobre um campo ainda pouco legitimado.
A composição da dança é principalmente de mulheres e integrar os homens nesse
ofício é preencher um local que surgiu para atender o feminino. O debate da produção de
identidade e gênero pode ser pontuado aqui como uma linha tênue dos papéis sociais que
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estão sendo apropriados. Sendo estigmatizado principalmente no contexto cristão, pois o
homossexualismo transita historicamente em um campo de constante embate,
fundamentado nas interpretações das passagens bíblicas (NATIVIDADE E OLIVEIRA, 2009).
Portanto aos homens, é essencial atestar a masculinidade em cada performance no
ritual religioso, visto que são a todo tempo vigiados pela congregação. Considerando dois
espaços performáticos possíveis em um ministério de dança, retomo o debate com a
323

reflexão,
A delicadeza/leveza do gesto e o andar suave e ereto são padrões de movimentos
promovidos por discursos trazidos pela primazia da dança clássica e diluída nos
diferentes espaços. O hip-hop, entendido como um espaço de trocas e
aprendizagens múltiplas na produção de identidades juvenis produz posições de
sujeito ‘confortáveis’ e/ou ‘seguras’ para os meninos dançarinos, apresentando-se
como um terreno masculino no universo das danças competitivas (SANTOS, 2009,
p.5).

A dança evangelística é associada a toda técnica de dança ensaiada para algum
evento da agenda do grupo. Também é possível que não haja um ministério de dança
instituído, mas que ocorram encontros eventualmente quando solicitada uma coreografia.
Esta prática atende a faceta do entretenimento e espetáculo, geralmente se apropriando do
hip-hop para dar conta de uma dança voltada aos rapazes. Sua função é a apresentação, em
uma esfera artística, onde o virtuosismo é essencial (LIGIERO, 2012).
Outro ponto decisivo para a compreensão é o local das apresentações, pois de fato,
realizar uma dança fora do templo em locais públicos, modifica a tolerância da prática pela
audiência devido à heterogeneidade da platéia, já que esta é composta por pessoas de todo
tipo de credo e não exclusivamente de evangélicos.
Apresentações coreografadas de dança ocorrerem eventualmente em um momento
a parte do louvor, sua frequência nos cultos é bastante variada, sendo possível
apresentações em todos os domingos ou esporadicamente. Porém, é a ministração
espontânea durante os cânticos com o ministério de louvor, o momento polêmico nas
igrejas tradicionais. Pois a dança assume um espaço de condução e canal do plano material
ao espiritual.
Seminários com oficinas de “técnica masculina” orientam ao homem que ministra
com dança realizar movimentos fortes, desassociando sua performance do estereótipo

feminino de delicadeza. Observando sempre os “padrões bíblicos” para que não haja
desaprovação pastoral que proíba a prática ou que escandalize a congregação.
É importante colocar em debate o fato de existir um feminismo que realçado na
dança, procura dar visibilidade à mulher, em suas habilidades próprias e seus espaços de
representação social, embora não desconstrua a oposição binária masculino-feminino, nas
relações de poder e no discurso patriarcal ainda impregnado em parte das igrejas
evangélicas. Assim, as análises sobre a sexualidade ajudam a atentar sobre como se
configura o corpo neste contexto da dança religiosa.
O corpo compreendido como fonte do pecado no universo cristão, nos esclarece
como todas as manifestações humanas essencialmente corporais tornaram-se, em
diferentes momentos, proibidas, reprimidas ou censuráveis. Permite-nos à compreensão de
que uma suposta “liberação” se dá, fundamentalmente, sob o domínio de uma razão
instrumental que o transformou um corpo proibido em corpo vigiado.
Conclusão
Esta exposição teve por objetivo chamar a atenção para a importância dos
ministérios de dança como instrumento de inclusão das mulheres em uma parte essencial do
culto protestante, a adoração. Com a flexibilização das práticas litúrgicas, viabilizada pelo
movimento gospel, a prática performática deixa de ocupar-se apenas com uma dança
“enfeite de culto”. Esta visão coadjuvante à música é extremamente combatida por seus
intérpretes na atualidade. A performance se ressignifica permitindo a condução não mais
subordinada mas “em conjunto” com o ministério de louvor na missão de transmitir a
mensagem da divindade.
A elaboração de seus próprios discursos em torno do sagrado, possibilitado pela
condução do ritual religioso através da dança, permitiu que os jovens pudessem perceber os
seus corpos como instrumentos de adoração.
Sendo assim a autonomia do corpo é, ao mesmo tempo, ainda limitada por todo tipo
de controle eclesiástico masculino. Contudo as mulheres alcançaram alguma participação
relevante dentro da estrutura da adoração com a dança, um espaço tradicionalmente
dominado por elites masculinas na música e na pregação.
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Refletir sobre a hierarquia e prestígio do papel sexual, que segrega no sexo os
executantes, demonstra que a validação da dança como um ofício feminino ainda é
extremamente atual nas congregações evangélicas mesmo permitindo que rapazes
ministrem de forma espontânea. O que justifica o fato de uma constante reafirmação da
opção sexual em conformidade com as expectativas e normas da igreja.
Além disso, acreditam ser eficaz uma composição padrão para movimentação
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“masculina” na liturgia, ponto muito debatido nas redes sociais. Porque a possibilidade de
acolhimento de um jovem, que anseie o espaço para ministração com dança praticando sua
homossexualidade, parece não ser aceito por nenhuma liderança pastoral.
Todas as lideranças pastorais investigadas nessa pesquisa, mesmo que aceitassem a
dança, somente identificaram a prática como uma atividade que aproxima a liturgia de uma
linguagem para jovens, trazendo um sentimento de marginalidade junto aos grupos que se
dedicam cada vez mais em desenvolver qualidades técnicas e espirituais.
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Protagonismo dos bastidores: a relevância feminina no universo da
Folia de Reis
Andiara Barbosa Neder*
Resumo: O artigo aqui apresentado visa discutir a relação existente entre a Folia de Reis,
manifestação artística de cunho popular, e as questões de gênero. Estas estão imbricadas no
interior dessa manifestação de maneira latente e simultaneamente, sempre em eminência.
Desde sua origem a Folia de Reis se configura como um folguedo exclusivamente masculino.
Todavia, esse contexto aparentemente falocêntrico, vem sendo paulatinamente
questionado e se tornando cada vez mais flexível às influências e inserções femininas. Em
Leopoldina, município mineiro onde as festas do período natalino dedicadas aos Santos Reis
possuem grande relevância, é possível notar a aderência das mulheres de maneira
expressiva nesse contexto. Como mantenedora ou promotora dessa tradição, muitas vezes a
figura feminina apresenta centralidade ou mesmo protagonismo. Como um exemplo,
apresenta-se a Folia da Maú, que traz o apelido da matriarca da família como alcunha do
Grupo Folclórico Estrela do Oriente, Folia por ela liderada. Até mesmo quando se mantém
nos “bastidores” da festa, as mulheres se revelam fundamentais, como no ato de receber os
grupos em seus lares oferecendo as espórtulas como sinal de gratidão pelas graças
alcançadas por meio da ajuda dos Santos de sua devoção. Seja de uma maneira ou de outra,
vale observar como a ação dessas mulheres se torna a base da manifestação e que sem elas,
provavelmente a festa perderia seu vigor, seu tônus e sua aderência em quaisquer contextos
em que se insira.
Palavras- chave: Folia de Reis. Manifestação artística. Mulher

Introdução
O presente trabalho busca discutir o lugar da mulher em um contexto
hierarquicamente construído sob a égide de uma tradição patriarcal legitimada pela Igreja
Católica. Torna-se necessário viabilizar a percepção do papel de filhas, esposas, vizinhas,
comadres e tantas outras figuras femininas muitas vezes esquecidas ou invisibilizadas nesse
contexto androcêntrico da Folia de Reis.
Nos “bastidores” da festa, são elas as responsáveis pela realização anual dos festejos
de Reis, desde a confecção e manutenção dos uniformes dos foliões, farda 118 do palhaço e
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Figurino volumoso e colorido utilizado pelo palhaço nas jornadas.
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da Bandeira119 até o almoço oferecido aos foliões e assistência 120. Também são as mulheres
as principais mantenedoras da tradição, dando continuidade ao ciclo dos giros 121, fazendo
questão da bênção anual da Bandeira em sua casa, realizando promessas e pagando-as nos
anos seguintes.
Entretanto, em algumas Folias já se pode notar a existência de mulheres nas
jornadas, como integrantes e até mesmo como donas do grupo. Estas assumem um cargo de
grande responsabilidade e o mais alto na hierarquia funcional 122 da Folia. Um exemplo é a
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Folia da Maú, cujo nome carrega o apelido da dona da Folia, que na verdade foi registrada
por ela como do Grupo Folclórico Estrela do Oriente, em 1996. Assim que Maú assumiu a
direção do grupo fez questão de registrá-lo, porém ele já tinha pelo menos 70 anos de giro
na cidade de Leopoldina, MG.
A partir daí, é necessário imergir nesse ambiente e buscar compreender como são
tecidas as redes de poder no interior das Folias lideradas por mulheres e naquelas em que
elas se mantêm na discreta posição de colaboradoras, mas que se configuram mesmo como
verdadeiras promotoras da festa.

1. As artes como reverência
Leopoldina é um pequeno município localizado na Zona da Mata mineira. Suas ruelas
trilham caminhos nas periferias configurando o cenário onde a manifestação artística da
Folia de Reis ganha forma e revela toda sua expressividade. A Folia da Maú, que nesse artigo
merece destaque, está situada no Bairro Nova Leopoldina, periferia da cidade.
A Folia de Reis pode ser compreendida como um complexo artístico. Nela é possível
observar diferentes formas de arte convivendo em atividade simultânea. E nessa questão a
119

Estandarte adornado que traz sob seu véu e suas fitas a imagem dos Santos Reis, ou a imagem do
nascimento do Menino Jesus. A Bandeira é o objeto sagrado da Folia, que oferece proteção nas noites e
madrugadas da jornada, de acordo com a crença dos foliões.
120
Quem assiste a apresentação da Folia de Reis, entendida como plateia.
121
Giro é o nome dado às jornadas, caracterizadas pelas longas caminhadas rumo às casas dos devotos,
empreendidas pelo grupo, geralmente no período compreendido entre 24 de dezembro a 6 de janeiro.
122
O dono ou dona da Folia assume funções importantes. Articula tanto o roteiro dos giros, buscando atender
o maior número de fiéis possível, como contabiliza o dinheiro e ordena os gastos, provendo os fogos e as velas
para os momentos solenes do ritual e a manutenção dos instrumentos e fardas, que ficam geralmente sob sua
tutela durante todo o ano. Fica também a cargo do dono ou dona, registrar a Folia e assim assegurar a
legalidade de seus giros. Dessa forma, o dono ou dona assume o cargo mais alto na hierarquia do grupo em
relação à parte burocrática e funcional, porém em relação ao ritual não. Na hierarquia ritual o cargo mais
importante é o do mestre, sendo não raramente, mais respeitado que o dono por sua posição, sabedoria e
postura junto aos foliões.

hierarquia não se faz presente, todas as formas e expressões de arte ali se mostram
importantes, complementares e detentoras de uma tradição popular pulsante.
Nessa manifestação artística, devocional e popular é possível perceber que a religião
se manifesta através da arte, e o sentimento de fé, inefável e inteligível somente para quem
o cultiva, se torna visível e apreensível através da música, das cores e das formas da Folia de
Reis. A arte educadora Sônia Carbonell Alvares (2012) conceitua a arte de maneira bastante
generosa, mostrando o quão abrangente essa atividade humana se delineia. A partir desse
conceito a Folia de Reis se enquadra na categoria de arte de forma bastante precisa:
A arte alia cores, sons, gestos, palavras e apresenta combinações que são
reveladoras do indivíduo e do mundo, constitui uma linguagem que faz
ponte entre o visível e o invisível, possibilitando assim a convivência com o
indizível. Por meio da arte o indizível pode ser dito e se realiza no olho, no
toque, no ouvido de quem o percebe (ALVARES, 2012, p. 34-35).

Pode-se afirmar que na Folia de Reis é possível notar a presença da música, da dança,
do teatro e das artes visuais. A música é uma saudação à dona (o) da casa e uma oração
sempre reafirmada em versos cantados acompanhando a toada promovida pelos
instrumentos de cordas, de percussão e a sanfona. A dança e a representação teatral ficam a
cargo do palhaço. O mascarado faz movimentos inusitados e sempre ritmados levados pelo
som da chula123. É o artista do improviso, repentista por excelência. Versa, dança, representa
e encarna um personagem quando veste seu figurino volumoso e colorido, o capacete e a
máscara. Tem um jeito próprio de colocar a voz e de pronunciar as palavras como um ator
imposta a voz no palco do teatro.
Para Monteiro (2010) a relação entre a Folia de Reis, enquanto ritual religioso
encenado a cada ciclo natalino, e o teatro é bastante clara. Relaciona também a
performance do palhaço com o teatro e o ritual, afirmando que “esse jogo que o palhaço
realiza é semelhante ao jogo teatral, que dispõe de mecanismos de transformações como
figurinos, máscaras, luz, músicas, os quais auxiliam o ator a se transformar no personagem
(MONTEIRO, 2010, p. 8).” E atenta para a atividade artística e lúdica do palhaço,
descrevendo-a da seguinte maneira:
Enquanto ator, ele desperta a admiração, veste-se com roupas coloridas e
impactantes, transforma-se com a máscara de couro de animal, atrai a
todos com o brilho independente das idéias ou temas que aborda. É ao
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Chula é o ritmo exclusivamente tocado para o palhaço fazer a sua performance.
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mesmo tempo próximo e reverenciado, e congrega as pessoas, quando
recita, dança e faz acrobacia (MONTEIRO, 2010, p. 12).

Já as artes visuais são apreciadas na Bandeira e nos artesanatos que adornam
instrumentos, coroas124 e fardas. Na Bandeira da Folia da Serra pode ser contemplada sob o
tule e a densa camada de fitas uma pintura dos três Reis. Uma imagem de quase dois
séculos, que segundo os foliões veio de Portugal e é conservada até hoje no centro do
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objeto sagrado.

Porém, não só na Bandeira dessa Folia pode ser vista a representação simples da
religiosidade popular. Em todas as Bandeiras pode-se perceber o trabalho de mãos hábeis e
até certo virtuosismo e empenho no trabalho artesanal com os bordados e rendas.
Geralmente as mãos habilidosas encontradas por trás de todo esse trabalho são das
mulheres. Elas são as responsáveis por fazer, adornar e restaurar a Bandeira quando
necessário. Aliás, elas se responsabilizam não só pela confecção e manutenção do objeto
sagrado, mas também pelos uniformes e coroas dos foliões e às vezes, até o figurino do
palhaço é feito pela esposa do mestre, do contramestre ou pelas mulheres mais atuantes
dentro da Folia.

2. A mulher na Folia
O papel da mulher na Folia de Reis é central, apesar de raras vezes fazer parte do
cortejo. Isso porque a Folia de Reis, em Leopoldina, é uma tradição que remonta ao século
XIX. A já referida Folia da Serra, dita a mais antiga da cidade pelos foliões e moradores da
região, iniciou suas atividades em 1816. Os foliões apontam que nessa época as mulheres
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Chapéus utilizados pelos foliões. Como em Leopoldina eles são os representantes dos Reis Magos, são
coroados na noite de 24 de dezembro, recebendo cada um o seu chapéu adornado.

não podiam sair pela noite, não era “correto” tampouco usual. Além disso, no mito bíblico
que dá origem à Folia, não há nenhum Rei Mago do sexo feminino, também não consta que
esses personagens tenham sido acompanhados por suas esposas ou outras mulheres. Sendo
os foliões a representação desses Magos, não há de acordo com a tradição, espaço para as
mulheres na jornada. Portanto elas sempre participaram com a sua devoção e dedicação.
Entretanto, as mulheres se configuram como peças chaves na manutenção da
tradição. São elas as responsáveis por tecer uma rede forte de relações e que se autorrenova
a cada ano. Muitas vezes a mulher é que faz a promessa para os Santos Reis em um
momento de aflição, já que, como afirma Birman (1996), são consideradas mais assíduas em
rituais religiosos e mais atuantes em suas práticas. Quando se alcança a graça, ela paga a
promessa oferecendo um farto almoço ou jantar à Folia que levou seu pedido aos Santos. Às
vezes promete oferecer o jantar por sete anos seguidos, mas acaba adquirindo tal
compromisso por toda a vida como forma de gratidão. Assim, as figuras femininas da
comunidade na qual se insere a Folia de Reis são as promotoras da festa, pois são elas que
reafirmam e intensificam a demanda de antigas e novas visitas a cada ano.
Quando a Entrega da Bandeira125 se realiza na Igreja da comunidade, as mulheres
leigas estão sempre à frente do movimento, preparando, limpando, ornamentando o espaço
à espera dos foliões. E durante a festa, enquanto a Folia toca para os fiéis no interior da
Igreja elas preparam o almoço na cozinha. Como acontece todos os anos na Igreja da Serra
dos Barbosas, localidade da zona rural de Leopoldina.
Não é dado recente que a “presença feminina se destaca na manutenção dos
costumes simples, porém marcantes quanto à identidade religiosa da população (BARBOSA,
2011, p. 49)”. Desde a romanização as mulheres começam a ser inseridas de maneira mais
ativa no contexto da Igreja, justamente para mantê-las dentro de uma perspectiva
conservadora e longe das aspirações liberais que começavam a circular (BARBOSA, 2011, p.
46).
Manifesta-se como uma ideia corrente na Ciência da Religião de que as mulheres
representam a maioria nas igrejas ou cultos religiosos. Birman (1996, p. 207) assevera que
há uma predominância nítida de mulheres nos assuntos religiosos. Observa que em função
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Um dos rituais de maior relevância para a Folia de Reis. Ritual solene realizado no último dia de giro da Folia,
em que se faz uma grande festa para finalizar a atividade do grupo naquele ano.
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de “uma clássica divisão de trabalho entre os sexos, caberia, pois, às mulheres as lides
religiosas e o trabalho doméstico bem como o cuidado das relações familiares (BIRMAN,
1996, p. 207).” Divisão essa legitimada pela Igreja Católica, que através de seus dogmas e
crenças e regida pela cultura patriarcal judaico-cristã, sacralizou a dominação opressora
masculina e justificou a submissão feminina. Aliás, “desde o triunfo do cristianismo no
Império Romano, a cultura patriarcal judaico-cristã modelou os papéis sociais de homens e
mulheres, santificando a opressão masculina e a inferiorização feminina” (BELLOTTI, 2007, p.
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1).
Dessa forma, a religião se tornou um campo dentro do qual é permitido à mulher se
articular e ter um pouco mais de visibilidade. Principalmente na tradição afro-católica, em
que há uma associação do feminino com as esferas sagradas, na medida em que há uma
valorização das mulheres enquanto mediadoras, nas figuras de santas, de entidades
femininas e até das mães de santo (BIRMAN, 1996, p. 208). Justamente por essa eminência
como mediadora é que as mulheres puderam se lançar também no contexto da Folia de
Reis.

3. Na Folia da Maú
Na Folia da Maú a presença feminina é eminente, nela os papeis das mulheres são
definidos em seus ritos. A tradição aponta que as mulheres não deveriam fazer parte do
grupo de Folia, embora sempre marcassem sua presença, em funções de suporte ao ritual.
Todavia, jamais saíam em jornada com os homens. Maú vem modificando essa tradição,
sendo ela não uma integrante qualquer, mas a dona da Folia durante quase 20 anos. Até
mesmo Raíssa, sua neta de apenas quatro anos, recebeu o uniforme e entrou para o grupo
na função de Coroação e Descoroação126. Além disso, na Folia da Maú outras mulheres estão
inseridas no ritual da Entrega da Bandeira, mais especificamente no momento da
Comunhão.
Nesse momento específico, entram três mulheres devidamente vestidas com o
uniforme branco do grupo e cada uma pega um elemento presente na mesa central: uma
oferece o vinho e a água, outra o pão, e a terceira se encarrega de entregar o peixe. Passam
126

Coroação é o ritual realizado no primeiro dia de giro, na noite do dia 24 de dezembro, no qual os foliões
recebem as coroas e a partir daí são “sacralizados” e considerados representantes legítimos dos Reis Magos.
No último dia, é realizada a Descoroação, na qual são retiradas dos foliões as coroas, assim eles voltam à sua
condição profana. Em ambos os rituais os foliões recebem a bênção da Bandeira para a sua proteção.

por todos os foliões, dando-lhes de beber a água e o vinho, e de comer um pedacinho de
pão e peixe. Um copo de vinho, apenas um de água, três peixes e poucos pães, é o
necessário para todos receberem a comunhão. Isso representa o milagre da multiplicação de
Jesus. As mulheres que oferecem a comunhão aparecem como figuras de fundamental
relevância no ritual.
Já o trabalho que desempenham nos “bastidores”, também não passa despercebido,
recebendo o carinho e gratidão dos foliões que cantando agradecem o empenho de todas as
cozinheiras e colaboradoras. Dessa forma, a dedicação das mulheres é reconhecida e
valorizada pelo grupo liderado por Maú.

Conclusão
A partir dessa breve reflexão foi possível compreender como o universo da Folia de
Reis se mostra mais permeável às mudanças do que parece. Mesmo muito ligado às
tradições e delas representante, as Folias de Reis tendem a se ressignificar acompanhando
as mudanças que ocorrem nas sociedades em que estão inseridas. Porém, nem todos os
grupos de Folias se mostram tão abertos às transformações, que por eles podem ser
interpretadas como um distanciamento da tradição, tão cara aos foliões.
Uma figura feminina atuante no seio de um grupo majoritariamente masculino, em
alguns contextos pode se mostrar perturbador, e em outros, natural. Os costumes
“proíbem”, mas as condições acenam positivamente às incursões femininas nesse contexto.
Pelo o que já afirmado anteriormente, pode-se concluir que são as mulheres as
mantenedoras da tradição que alguns grupos julgam perder pela presença das mesmas. Elas
fortalecem o campo de atuação das Folias, fazendo questão da visita em seu lar, seja como
pagamento de promessas ou por simples devoção. Elas que preparam a festa, a comida, as
roupas e tudo o que estrutura o ritual fisicamente e “espiritualmente”. A fé e a confiança
nos santos, que se encontra na essência da festa, não estão presentes só nos foliões, mas
também em toda a rede de relações estabelecida pela Folia e que é representada
majoritariamente por mulheres.
Portanto, esse complexo artístico e devocional conhecido como Folia de Reis, pode
parecer androcêntrico, entretanto depende da atividade e devoção feminina que nutre a
realização anual da festa, e não se furta de, por vezes, ser liderado por uma mulher
relevante, atuante e respeitável em sua comunidade. Como Maú, que articula essa rede de
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relações de vizinhança e de fé indispensável à dinâmica da Folia de Reis. Independente do
grau de atuação e função da figura feminina no grupo, vale observar como a ação dessas
mulheres se torna a base da manifestação e que sem elas, provavelmente a festa perderia
seu vigor, seu tônus e sua aderência em quaisquer contextos em que se insira.
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O sagrado na poesia de Paula Tavares
Ciomara Brder Krempser*
Prisca R. A. de A. Pereira**

Resumo: Este artigo tem como objetivo estabelecer uma leitura interdisciplinar da poesia de
Paula Tavares, tendo como foco a busca do sagrado como forma de perpetuação da
memória cultural africana e como construção de uma identidade feminina em Angola. Para
embasar este estudo, usamos a interdisciplinaridade dos pensamentos de Vilén Flusser,
Laura C. Padilha, Stuart Hall, etc. Paula Tavares não apresenta uma religiosidade totalmente
encaixável à perspectiva ocidental, pois a cultura Afro possui suas especificidades. Apesar
disso, não podemos esquecer que a colonização portuguesa, ocidental, influenciou
sobremaneira na formação da(s) identidade(s) do povo angolano. Vale lembrar ainda, que a
poeta vive atualmente no ocidente, em Portugal. Então, seu olhar também é perpassado
pela religiosidade ocidental, tendo em vista que sempre que as culturas entram em contato
entre si, principalmente, quando se trata de uma relação colonizado e colonizador, há de
haver as trocas culturais.
Palavras-chave: Poesia. Sagrado. Identidade feminina. África. Paula Tavares.

As relações entre Literatura e o Sagrado são muito discutidas por muitos estudiosos
da Literatura, das Ciências da Religião, da Psicologia, da Filosofia, dos Estudos Culturais entre
outros. Defendemos a interdisciplinaridade entre Literatura e Religiosidade. Para tal,
adotamos o conceito de religiosidade estruturado por Flusser: “Chamarei de religiosidade
nossa capacidade para captar a dimensão sacra do mundo. Embora não seja uma capacidade
que é comum a todos os homens, é, não obstante, uma capacidade tipicamente humana”
(2002, p.16). O filósofo ainda afirma que: “Certas pessoas, certas épocas e certas sociedades
dispõem de um talento especialmente marcado para a religiosidade. Há pessoas
religiosamente surdas, mas não há época nem sociedade inteiramente isentas de
religiosidade” (FLUSSER, 2002, p.16-17).
Estudaremos o poema de Ana Paula Tavares, “Cerimônia de passagem”, do livro Ritos
de passagem (1985), pois observamos uma enorme capacidade de captar o sagrado em sua
poesia. Consoante ao pensamento de Flusser, citado anteriormente, notamos que a cultura
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africana possui um talento especial para a religiosidade. Ela tem: “Uma capacidade genuína
para captar a dimensão sacra do mundo. Essa capacidade revela o mundo e nossa vida
dentro dele como realidade significativa, isto é, como realidade que aponta para fora de si
mesma. Esse significado que o mundo e nossa vida dentro dele têm é chamado “o sacro””
(FLUSSER, 2002, p.18).
Necessário fazermos a ressalva que o filósofo Vilén Flusser, em seu livro Da
religiosidade: a literatura e o senso de realidade, aborda o sacro na perspectiva ocidental,
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que, em primeira instância, não se encaixaria perfeitamente à cultura africana de Paula
Tavares. Porém, Ana Paula Tavares, nascida na Huíla, região do sul de Angola, em 1952,
reside atualmente em Lisboa, onde é professora e pesquisadora da História e da Literatura
de seu país. A escritora participa ainda que à distância do processo de construção e
reconstrução histórica de seu país, independente de Portugal em 1975. Portanto, devido a
essa situação de trânsito, ocorrem em sua poesia as trocas culturais, incluindo as trocas de
religiosidade.
Nesse contexto de luta cultural em que essa poeta está inserida, observamos que a
busca pelo sagrado se torna cada vez mais evidente. O universo da religiosidade, do sagrado
e do ritualístico acompanha o homem africano desde suas origens até a sua morte. A
multiplicação ritual da palavra como “forma de semear a vida, se faz um dos principais eixos
de sustentação da obra de Ana Paula Tavares”, conforme afirma Laura C. Padilha (2000, p.
287). Ainda explica:
As palavras, nos poemas de Paula Tavares, dançam danças antigas;
espalham ritmos inusitados e contribuem para, pelo imaginário, semear
Angola, por múltiplos e surpreendentes sinais, parodiando João Vêncio,
personagem de Luandino Vieira. Tais palavras e seus sentidos se vão
fundindo ao branco silêncio da página, em jogos gráficos cheios de
deslocamentos, principalmente nos Ritos (Padilha, 2000, p. 293).

Sabemos que os ritos iniciáticos são um modo de preservação dos mitos e saberes
dos antigos e são pilares de sustentação de vários grupos étnicos afro, essa é uma forma de
manutenção da identidade que os africanos conservam. Observamos também, que a morte
para o imaginário Afro não é o fim, é sim o princípio, uma vez que eles veem a vida de
maneira cíclica e enxergam em seus ancestrais – o espírito dos antepassados – o poder da
instrução. Embora ausentes fisicamente, esses ancestrais continuam a exercer poder,
transmitido aos vivos, balizado pela palavra dos mais velhos. Assim, eles transmitem a

sabedoria de seu povo, preservam suas raízes, resgatam sua identidade, através das teias da
memória.
Oportuno destacarmos a questão da identidade. E afinal, em que consiste essa
identidade? Segundo Stuart Hall (2004) a identidade é vista como um constante processo de
construção e de identificação. Com base nessa definição é que nortearemos este estudo,
buscando sempre entender melhor como é efetivado esse processo de identificação e
analisando a questão da alteridade com relação a essa identidade, uma vez que toda
identidade se constrói da relação do eu com o seu outro.
Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através
de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em
processo”, sempre “sendo formada”. As partes “femininas” do eu
masculino, por exemplo, que são negadas, permanecem com ele e
encontram expressão inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na
vida adulta. Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada,
deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em
andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já
está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é
“preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós
imaginamos ser vistos por outros. Psicanaliticamente, nós continuamos
buscando a “identidade” e construindo biografias que tecem as diferentes
partes de nossos eus divididos numa unidade porque procuramos
recapturar esse prazer fantasiado da plenitude (2004, p. 38-9).

Acreditamos que somente se conseguirá reescrever o sentido de nação, por meio do
estudo da construção da identidade e do reconhecimento da condição feminina: através da
revisão da historiografia literária e do resgate de vozes desautorizadas, em termos de
gênero, raça e classe social.
Destacamos ainda o pensamento de Leonardo Boff sobre a espiritualidade, como
uma maneira de o ser humano obter uma mudança interior: “Hoje a singularidade de nosso
tempo reside no fato de que a espiritualidade vem sendo descoberta como dimensão
profunda do humano, como o momento necessário para o desabrochar pleno de nossa
individuação e como espaço da paz no meio dos conflitos e desolações sociais e existenciais”
(BOFF, 2006, p.14).
Notamos uma semelhança de esse desabrochar, citado por Boff, ao ritual de Paula
Tavares, que resgata sua memória, perpetua a tradição de seu povo africano, constrói sua
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identidade e tenta superar os conflitos sociais e individuais dos angolanos – o processo cruel
de colonização e de descolonização sofridos.
Podemos confirmar essa ritualização do cotidiano Afro no livro de estreia de Paula
Tavares, Ritos de passagem (1985). Logo no título da antologia de poemas, já encontramos
pistas da presença da religiosidade, haja vista o termo escolhido “Ritos”: rituais são
costumes carregados de uma simbologia, normalmente, de importância religiosa para
aqueles que os praticam. No Caderno de Sociologia, encontramos uma definição para os
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ritos de passagem:
Os ritos de passagem (ou de iniciação) são cerimônias que assinalam
transições importantes no desenvolvimento do indivíduo e em que ocorre
uma mudança de estatuto social. Por exemplo: os ritos ligados ao
nascimento (como o batismo), os ritos da puberdade (a iniciação à condição
de adulto), o casamento, ritos de integração em grupos específicos
(nomeadamente as praxes nas escolas e nas Forças Armadas), ritos ligados
à morte (como os funerais).
Esses ritos simbolizam também o reconhecimento social do indivíduo e a
sua integração no grupo (...). A repetição dos ritos e o fato de os iniciados
de hoje serem os futuros iniciadores, reforçam a coesão do grupo e a sua
identidade cultural coletiva.
Pertencer ao grupo, ser aceite pelos outros, partilhar essa identidade
coletiva, é importante em termos psicológicos e ajuda a definir a identidade
individual – ajuda a pessoa a saber quem é e a ser reconhecida pelos outros
como tal. Sem isso, as pessoas normalmente sentem-se desenraizadas e
“perdidas” (CADERNO DE SOCIOLOGIA, 2014).

Outra leitura possível que fazemos desse título Ritos de passagem é a travessia,
situação ambígua de deslocamento, de entrelugar, de diáspora. Provável, que por esse livro
de Paula Tavares ter sido publicado no Pós-Independência de Angola e estar inserido em um
contexto de luta cultural, represente essa travessia, esse momento de reconfiguração
cultural. Possivelmente, essa obra assinale um ritual de iniciação de uma nova nação ou
ainda de morte de um cruel período colonial, um movimento cíclico de renascimento, como
acredita a tradição dos ancestrais africanos.
Tendo em vista que o espaço do sagrado também é um lócus de ambiguidade,
heterogêneo, de travessia do sagrado e do profano; de vida e morte; de Céu e Terra;
possibilitando o encontro do humano com o transcendente. Encontramos, então, respaldo
para nossa leitura, Ritos de passagem (1985), lócus privilegiado de encontro com as suas
raízes africanas, encontro com o sagrado e com o próprio fazer poético.

Observamos que a poesia de Paula Tavares recria esteticamente provérbios, mitos,
ritos e outras manifestações do sagrado no modo de viver angolano, discutindo as relações
entre a tradição e a modernidade e a presença marcante de uma diversidade étnica e
cultural em Angola. Notamos um movimento cíclico, que a referida obra realiza em torno
das práticas tradicionais. Isso ocorre desde o poema inicial, “Cerimônia de passagem”, que é
construído em forma de parlenda, brincadeira típica da tradição oral, que trabalha a
memorização e assim, realiza a cerimônia de passagem para o próprio universo da escrita.
CERIMóNIA DE PASSAGEM
“A zebra feriu-se na pedra
A pedra produziu lume”
a rapariga provou o sangue
o sangue deu fruto
a mulher semeou o campo
o campo amadureceu o vinho
o homem bebeu o vinho
o vinho cresceu o canto
o velho começou o círculo
o círculo fechou o princípio
“A zebra feriu-se na pedra
A pedra produziu lume”
(TAVARES, 1985, p. 5).

Nesse poema, o eu-lírico oraliza o cotidiano como forma de apreendê-lo melhor e
torná-lo sagrado, através do poder mágico das palavras. É a epifania do ritual da vida, da
criação pela palavra, semelhante ao homem primitivo com seus desenhos rupestres, que
acreditava que o animal desenhado na pedra era o próprio. As imagens tinham para eles
esse poder mágico de torná-la viva, assim como a palavra em Paula Tavares. Podemos
observar isso com os versos inicias, que abrem e fecham o poema, em um movimento cíclico
semelhante à vida, metáfora da palavra, que corta, machuca, mas que produz lume, ilumina
a vida. Essa circularidade é uma esperança de retorno e de renovação, por isso a
característica forte dos rituais é a repetição.
Notamos também a união sagrada da mulher e do homem para gerar a vida, dar o
fruto. A travessia da rapariga em mulher, do homem em velho, como em um ritual de
passagem, de iniciação da vida. Esse fruto pode ser visto tanto como a vida ou como a
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própria liberdade da palavra poética, da enunciação, que através do ritual, da repetição
constante, perpetua a memória cultural de seu povo africano, de seus ancestrais sagrados.
Temos a simbologia do sangue e do vinho, que se faz muito significativa, que pode
ser assemelhada ao ritual de sacrifício do corpo de Cristo, de seu sangue, para a ressurreição
dos homens. Ou como a fertilização do ventre: “a rapariga provou o sangue/o sangue deu
fruto/a mulher semeou o campo/o campo amadureceu o vinho (TAVARES, 1985, p. 5). “O
sangue é universalmente considerado o veículo da vida. Sangue é vida, se diz biblicamente.
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Às vezes, é até visto como o princípio da geração. É o sangue divino que, misturado à terra,
deu a vida aos seres (...) O sangue é considerado por certos povos o veículo da alma”
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1988, p. 800). Ainda temos o vinho:
Além de interpretações particulares, como a de São Bernardo que só vê no
vinho o temor e a força, o vinho é geralmente associado ao sangue, tanto
pela cor quanto por seu caráter de essência de planta: em consequência, é
a poção da vida ou de imortalidade (...) é também o símbolo do
conhecimento e da iniciação (...) O vinho aparece nos sonhos como um
elemento psíquico de valor superior: é um bem cultural, em relação a uma
vida interior positiva. A alma experimenta o milagre do vinho como um
divino milagre da vida (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1988, p. 800).

Podemos associar a simbologia do vinho, nesse poema, como sendo a fonte da vida,
da sabedoria dos ancestrais sendo transmitida em um ritual de passagem à rapariga, à
mulher, ao homem e ao velho, como em um rito de preservação da memória cultural: “o
velho começou o círculo/ o círculo fechou o princípio” (TAVARES, 1985, p. 5).
A poeta se fere com as memórias doridas do cotidiano de uma Angola colonial, ritos
de iniciação da mulher, talvez dolorosos. Mas, esse ferir-se é necessário, pois é através dessa
atitude reflexiva que o eu-lírico consegue resgatar suas lembranças, perpetuar suas
memórias e cultivar sua identidade de mulher Afro, conforme Laura C. Padilha, “Nasce daí
uma absoluta cumplicidade com a face feminina de Angola” (2000, p. 289). Por isso, uma
atitude dolorida, mas que produz lume, que ilumina – a própria poesia – seu espaço de
liberdade, de resistência da memória cultural e de sua identidade, seu espaço de
enunciação.
Com isso, esperamos ter deixado claro que, na literatura contemporânea ocorre uma
mistura caótica de religiosidades, espiritualidades e várias maneiras de encontro com o
sagrado. Sendo um dos instrumentos mais eficazes de aproximação com o sagrado o próprio
fazer poético, como vimos em Paula Tavares. A repetição desses ritos, dessas cerimônias

religiosas ou não, indicia os ciclos da vida, a retomada do passado e a projeção do futuro. O
resgate da memória cultural dos ancestrais africanos e o nascimento ou o renascimento de
nova(s) identidade(s) pós-colonial e pós-indepenência de Angola.
Esperamos ter elucidado que a poesia de Paula Tavares revela uma enorme busca do
poder mágico das palavras, da sabedoria e do conhecimento das coisas, como em uma
atitude de semear sua palavra, sua poesia, sua vida, suas origens, consoante à Padilha
(2000), semear Angola. Notamos uma intensa transmutação do corpo de mulher com o
corpo poético, em um ritual sagrado de enunciação da voz feminina de Angola para o
restante do mundo, como em uma cerimônia sacra de libertação da voz a muito cerceada
pela colonização. É a busca da identidade que se dá em diferença, em relação ao Outro, o
masculino. Quando a mulher tenta driblar a opressão e se afirmar enquanto enunciadora de
um discurso próprio, é o grito da enunciação feminina.
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O judaísmo e suas relações histórico-sociais como chave de leitura de Foi
assim, de Natalia Ginzbuug
*

Hideide Brito Torres

Resumo: Este trabalho discute a relação entre religião, gênero e literatura em Foi assim
(1947), de Natalia Ginzburg. O fato de a protagonista e sua filha não terem nomes na
narrativa é uma chave de leitura para interpretá-la a partir da origem judaica da autora e seu
contexto. A relação entre o anonimato e a estrutura da personagem mostra-se uma chave
de leitura que só pode ser considerada lendo-se a obra pelo viés da etnia e da formação
religiosa da autora. Tal leitura dá à obra um caráter de denúncia do fascismo e das
estruturas de poder.

Introdução
A trama de Foi assim gira em torno de uma mulher sem nome que, num acesso de
ciúmes, mata o marido com um revólver que este comprara, há muitos anos, no intuito de
cometer suicídio por conta das idas e vindas com sua amante. A relação entre a mulher e o
marido é então retomada em flasback, em primeira pessoa, e permite ao leitor adentrar em
um universo de silenciamento, dor e angústia de alguém que não se sente inteiro como
pessoa e busca no afeto do cônjuge e na maternidade uma resposta. Frustradas as
expectativas, a saída é a morte.
Ginzburg dialoga, no romance, com temáticas do universo feminino: o sonho do
casamento, as frustrações amorosas, os desafios da maternidade, o processo de
envelhecimento e algo a mais – a subjetividade. As metáforas usadas pela autora para
descrever os estados de espírito de sua protagonista iluminam a discussão acerca da mulher
e da sua insatisfação com o espaço da domesticidade e dos papéis sociais que lhe são
atribuídos.
Natalia Ginzburg escreve Foi assim no período pós-guerra e sua personagem acaba
por abandonar o trabalho de professora para dedicar-se exclusivamente ao lar. Friedan, em
Mística Feminina, aborda essa mesma realidade das mulheres norte-americanas que, ao
contrário da geração imediatamente anterior, agora é convidada a voltar-se para a
domesticidade do lar e abandonar os ideais de uma carreira. Após entrevistar, além de

*

Doutoranda em Estudos Literários, UFJF, bolsista Capes. E-mail: hideide@gmail.com

342

profissionais das mais diversas áreas, cerca de 200 mulheres, Friedan percebeu que a mulher
americana “(...) envergonhava-se de tal modo de confessar sua insatisfação que jamais
chegava a saber que outras também a experimentavam. Se tentasse explicar ao marido ele
não entenderia, pois nem ela própria se compreendia” (FRIEDAN, 1971, p. 20).
É a mesma emoção da italiana sem nome de Ginzburg: “Disse-lhe [ao marido,
Alberto] como me sentia (...) Disse-me que não sabia que diabo acontece às mulheres (...) E
me disse que devia curar-me daquele vício que tinha de olhar sempre fixo para dentro de
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mim” (GINZBURG, 2001, p. 46). E ainda: “Mas o esperara tanto que o silêncio se adensara
dentro de mim. Procurava inutilmente algo para dizer-lhe por medo que se entediasse
comigo. Procurava coisas engraçadas e divertidas para dizer” (GINZBURG, 2001, p. 49). O
resultado é que pouco a pouco a mulher deixa de falar, de expressar-se. O emudecer,
contudo, faz aumentar o caos interno e a tensão da trama, que eclode em violência e morte.
A temática do silêncio é cara à escrita de Ginzburg, como afirma Cátia Andrade:

Em um ensaio intitulado “Silenzio”, publicado em 1951, em um jornal de Turim e
posteriormente no volume Le piccole virtù (1962), Natalia Ginzburg analisa e expõe
a questão do silêncio. Para ela “existem dois tipos de silêncio: o silêncio consigo
mesmo e o silêncio com os outros. Tanto uma como outra forma nos fazem sofrer
da mesma maneira”. (...) “quando queremos fazer os nossos personagens falar
entre si medimos o profundo silêncio que foi se adensando pouco a pouco dentro
de nós”. (GINZBURG, 1998, p. 84-85). Outra característica de sua narrativa é o
ocultamento do eu, à medida que o eu que narra se distancia, o quanto pode, de
seus sentimentos, mostrando ao leitor o que considera estritamente necessário
para a compreensão do texto, e escondendo ou silenciando assuntos que poderiam
denunciar emoções e sentimentalismos exagerados. (ANDRADE, 2011, s.p.)

É relevante que embora se possa recorrer a outras áreas de conhecimento, como a
Psicologia, a Antropologia, a História e à Psicanálise para interpretar os textos de Ginzburg,
ela mesma se recusa a tratar as emoções de seus personagens. Prefere trabalhar a estrutura
deles pelo viés da existência, numa obstinada busca pela objetividade, marca que ela
preferiu, em certo momento, denotar como uma “vontade de escrever como homem”
(ANDRADE, 2011, s.p.). Talvez por tratar, na maior parte das vezes, do espaço interior, do
doméstico ou do privado, a escrita das mulheres lhe pareça mais marcada pela emoção,
marca da subjetividade.
De qualquer modo, a dor e o silêncio que aparecem na individualidade dos
personagens pode ser compreendido, na verdade, como uma dor e um silêncio coletivos,

experimentados ainda mais de perto pelos contemporâneos da escritora nos limites das
guerras mundiais e do fascismo.

O anonimato como extensão do não-ser: uma possibilidade interpretativa
Na trajetória da autora, aparece, sem dúvida, a marca de sua origem judaica. No
Judaísmo, o nome é algo da mais alta importância. Por isso, acreditamos que a ausência de
um nome assume função central na narrativa, ainda mais explicitado pelo fato de a filha da
protagonista também não ter um. Essa filha, sua extensão, é “a menina” do começo ao final
de sua participação no romance.
Junte-se a isso o fato de que, no seu romance anterior, Ginzburg ter sido obrigada a
usar um pseudônimo:
As leis raciais de 1938 fizeram com que Ginzburg, de origem judaica, não pudesse
usar o seu nome na capa do primeiro romance, La strada che va in città. Uma
brutal violência ao sujeito que é também, mas não só, autor, um lugar discursivo
que requer escolhas e opções. A proibição do uso do nome implica, certamente,
uma "anulação" de todos os gestos realizados. Uma alienação da subjetividade que
fica clara na passagem de Natalia Ginzburg para Alessandra Tornimparte,
pseudônimo com o qual assina a publicação. Pegadas de um passado que não se
apaga, pode estar adormecido, mas faz parte da memória (PERTELE, 2012, p. 333).

A escolha do pseudônimo não é aleatória: une o nome da filha (que significa
defensora da humanidade e que nasceu durante o período de prisão de Leone Ginzburg) ao
nome de uma das localidades próximas àquela em que seu marido estivera preso
(Tornimparte).
Para os judeus, os nomes são dotados de grandes e profundos significados. Na
cultura bíblica, a prerrogativa de nomear os filhos era normalmente da mulher, exceto nos
casos em que o nome fosse dado por revelação divina (Eva nomeia Caim em Gênesis 4.1;
nomeia Seth em Gênesis 4.25; a escrava Agar recebe de Deus o nome de Ismael para dar ao
filho que tivera com Abraão em Gênesis 16.11; Lia e Raquel, esposas do patriarca Jacó,
nomeiam a todos os seus filhos, inclusive os das escravas; Maria recebe do anjo a
incumbência de colocar o nome de Jesus em seu filho, conforme Mateus 1.25 e Lucas 1.31;
em Lucas 1.60, Isabel exerce seu direito de escolher o nome do filho; entre outros
exemplos).
Gerhard von Rad (1986, p. 188) entende que há uma relação profunda e indissociável
entre o nome e seu portador. O portador existe no seu nome e no nome se reconhece a
essência de quem o porta. E, ainda, “os judeus acreditavam que primeiro deviam conhecer o
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nome de uma pessoa antes que pudessem conhecer a própria pessoa” (TENNEY; PACKER;
WHITE JR, 1988, p. 44). Tércio Machado Siqueira ressalta que, “sobre a importância do
nome, a Bíblia adverte: o que não tem nome não existe (Ec 6.10); o homem sem nome é vil e
desprezível (Jó 30.8); o nome deve mostrar a qualidade de quem o carrega (1Sm 25.25)”
(SIQUEIRA, 2005, p.111).
Há muitas sagas vétero-testamentárias em que o nome do personagem ocupa lugar
de destaque no desenrolar da trama. Há maldições bíblicas que incluem o esquecimento do
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nome e que eram rogadas sobre inimigos em tempos de combates.
A escolha dos nomes no contexto judaico é também um marcador identitário. Pode
estar relacionado com alguma história da família, a algum evento em torno da concepção ou
do nascimento, a uma memória que liga a criança ao seu povo, tradições e religião. Um
exemplo da Bíblia Hebraica (Antigo Testamento) foi quando os filisteus capturaram a arca da
aliança e uma mãe estava concebendo. Ela deu à criança o nome de Icabode; que quer dizer:
“Foi-se a glória *cabode+ de Israel” (conforme 1 Samuel 4.21).
Assim, se uma mulher judia não tem nome e não pode nomear sua família, sua
herança familiar e sua própria identidade, enquanto ser humano, estão sob ameaça fatal.
Trata-se de uma metáfora de profundo valor, uma chave de leitura que só pode ser
considerada se a obra também for lida pelo viés da etnia e da formação religiosa da autora.
Uma história para mulheres
A narrativa, feita em tom confessional, se desloca entre dois polos: a
incompatibilidade da experiência pessoal da protagonista e seus sentimentos com a
aparente ordem ou acomodação que ela percebe nas demais mulheres ao seu redor. De um
lado, aquilo que se é esperado da mulher e lhe é ensinado esperar: “como seria bom se
fosse casada e tivesse uma casa para mim...” (GINZBURG, 2001, p. 23). De outro, aquilo que
a incomoda e perturba, sua subjetividade sufocada, que a narradora descreve como “poço
escuro dentro de mim” (GINZBURG, 2001, p.100). Tal polarização gera um esgarçamento da
personagem, que culmina na violência.
Entre o esperado e o sentido, talvez esteja o que Betty Friedan chama, em 1963, de
“o problema sem nome”, que emerge nas décadas de 50 e 60 mas não é ausente na
personagem de Ginzburg: “Outras viviam satisfeitas com sua vida, segundo pensava. Que

espécie de criatura seria ela que não sentia essa misteriosa realização ao encerar o chão da
cozinha?” (FRIEDAN, 1971, p. 20).
A fonte da angústia experimentada por essas mulheres estaria no que Simone de
Beauvoir (1967) considera o “eterno feminino” e Friedan chama “mística feminina”, ou seja,
a naturalização dos papéis sociais, que determinava o que a mulher deveria ser, atuar e
esperar da própria vida:
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Havia uma estranha discrepância entre a realidade de nossa vida de mulher e a
imagem à qual nos procurávamos amoldar, imagem que apelidei de mística
feminina, perguntando a mim mesma se outras mulheres, num círculo mais amplo,
se defrontavam também com esta cisão esquizofrénica e qual seria o seu
significado. (FRIEDAN, 1971, p. 11)

Ginzburg trabalha literariamente essa condição da mulher, que não é americana ou italiana,
mas mulher no sentido mais amplo, uma vez que, aparentemente, “o problema sem nome”
não conhece etnia ou localidade geográfica. Antes do casamento, eram as fantasias em
torno do que seria o amor, bem como o estado civil como lugar primordial da realização
feminina:
Uma moça, quando fica muito sozinha e tem uma vida bastante monótona e
cansativa, com poucos trocados na bolsa e luvas gastas, corre atrás de muitas
coisas com a fantasia e se encontra desarmada quando se depara com erros e
perigos a fantasia prepara todos os dias a todas as moças (GINZBURG, 2001, p. 24,
grifos nossos)
Mas não vinha e toda tarde me penteava e passava pó-de-arroz e sentava
esperando-o mas não vinha e então me deitava. (...) Eu tinha o endereço dele e
também o número do telefone, mas não ousava telefonar-lhe, fora sempre ele a
me procurar na pensão (...) Todas as noites colocava pó-de-arroz e esperava.
(GINZBURG, 2001, p. 28, grifos nossos)
E assim então me apaixonei por ele, enquanto o esperava sentada no meu quarto
de pensão com o rosto cheio de pó-de-arroz e passavam as meias-horas e as horas
e se ouvia o berro do pavão e enquanto andava pela cidade olhava sempre se o via
passar... (GINZBURG, 2001, p. 29, grifos nossos).

E depois do enlace, ao frustrar-se nas expectativas, a inescapável comparação ao que
as demais mulheres aparentavam ser. Ou a suspeita de como escondiam suas insatisfações
de modo mais eficiente do que a protagonista. De qualquer modo, isso a fazia imaginar as
demais como mais felizes que ela:

E pensava como era fácil para as outras mulheres viver (...) e me parecia que as
duas nunca tivessem conhecido nem mesmo uma sombra daquele meu grande
medo. Pensava em como é fácil a vida para as mulheres que não têm medo de um
homem. (GINZBURG, 2001, p. 98)

A peculiaridade do olhar feminino sobre si muda a lógica da narrativa literária, uma
vez que se passa da alteridade à identidade, do outro (a mulher na escrita do homem) ao eu
(mulheres que escrevem para mulheres). Portanto, a obra pode ser lida em busca de nomear
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o que não tem nome ou desmistificar o “mistério” do feminino. Possui uma importante
carga nesse sentido, pois, como afirma Antonio Candido,

o escritor, numa determinada sociedade, é não apenas o indivíduo capaz de
exprimir a sua originalidade (que o delimita e especifica entre todos), mas alguém
desempenhando um papel social, ocupando uma posição relativa ao seu grupo
profissional e correspondendo a certas expectativas dos leitores ou auditores
(CANDIDO, 2006, p. 82-83, grifos nossos).

Assim, entendemos que Ginzburg estaria buscando, por meio dos signos, escrever em
relação aos sentimentos, indignações, angústias que estão nela e ao seu redor. Busca
também “produzir alguma coerência e continuidade e, através disso, exercer algum controle
sobre os sentimentos, as contradições e os destinos” (JOHNSON, 2004, p. 94). A busca pela
mulher também enquanto signo, isto é, que exprima sentido, pois “o problema, para o
escritor [ou escritora], não é com efeito nem exprimir nem mascarar seu Eu (...), mas de
abrigá-lo, isto é, ao mesmo tempo premuni-lo e alojá-lo (BARTHES, 2007, p. 22).
Considerações finais
Apesar de a tradição bíblica contemplar a mulher, o que ocorre no âmbito das
religiões em geral e do judaísmo e cristianismo em particular é que o domínio da linguagem,
do discurso e do ato de nomear é exercido, de fato, a partir do masculino. Dessa forma,
Ginzburg assume uma escrita que também possui caráter revolucionário e libertário, pois
escrever é dar nome e sentido ao mundo e “até mesmo o ato de nomear tem sido até agora
uma prerrogativa masculina”. Assumir essa tarefa seria um caminho para “começar a ver e a
nomear – e portanto, viver – de novo” (RICH apud SHOWALTER, 1994, p. 26).
E, no caso da personagem, escrever, ainda que ninguém vá ler, é o ato último da
representação e o ato primeiro do que Wolff chama de “realidade”; “da tarefa de viver”. A

mulher começa a tomar não apenas consciência, mas também, de alguma forma, controle
de sua situação por meio da palavra: “Havia um grande silêncio que me esforçava para não
escutar. Quando fui para a cozinha entendi o que deveria fazer. Era fácil e não tinha medo”
(GINZBURG, 2001, p. 110, grifos nossos).
De fato, o final do romance é um ato aberto, que sugere mas não esclarece. Suicídio?
Redenção? Recomeço? Não sabemos, mas a escrita feminina cumpre, de algum modo seu
papel acerca da reflexão sobre o que é a mulher e o que espera ela. Ao mudar do outro ao
eu, aponta que é preciso enfrentar os dilemas da realidade a partir de outra mentalidade
possível, de outros lugares de fala, de pontos de partida múltiplos. E denuncia o
silenciamento a que a mulher é forçada ao longo da história, encontrando para isso as
brechas da fé, da cultura e da política. Dá a pensar.
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Judaísmo e teoria Queer
José Flávio Nogueira Guimarães*

Resumo: Na Torá ou Pentateuco, livro sagrado judaico, no Código Sacerdotal ou Lei da
Santidade, especificamente o versículo 22, do capítulo 18 do Levítico diz:“E com homem não
te deitarás como se fosse mulher; é uma abominação” (Bíblia Hebraica). Questiona-se então
se esse mandamento ou mitzvá é cabível aos dias de hoje ou como vários outros
mandamentos da Torá caiu em desuso. A teoria Queer argumenta que a imposição de
normas “são uma tentativa humana de simplificar, classificar, e regular as complexidades da
realidade. A realidade é, portanto, mais complicada do que as categorias que nós tentamos
impor. Há sempre exceções que não se conformam com nossas classificações. O
estabelecimento de normas de qualquer tipo, todavia, é um processo que essencialmente e
inevitavelmente exclui e empurra a diferença para a periferia, forçando a diversidade a se
moldar às categorias pré-estabelecidas e condenando ao opróbrio todos aqueles que não se
encaixam. O estabelecimento de normas é então opressivo” (STAUB, 2009, p. 174, tradução
nossa). Judith Butler afirma que gênero é representação e não a universalidade de quem
você é. Em outras palavras, ao invés de ser um atributo fixo em uma pessoa, gênero deve ser
visto como um fluído variável, que muda e alterna em contextos e tempos diferentes.
Portanto a homossexualidade, uma variável de um comportamento sexual, não pode ser
vista, na atualidade, como pecado para o Judaísmo liberal nem como doença ou crime, como
acontece em países de tradição muçulmana.
Palavras-chave: Pentateuco. homossexualidade. teoria queer. Judaísmo

Judaísmo
Poder-se-ia dizer que o Judaísmo é uma religião hedonista já que é uma mitzvá
aproveitar a vida na sua plenitude e com todos os seus prazeres; claro que sempre
obedecendo aos 613 mandamentos aplicáveis aos dias de hoje. Contrário ao Cristianismo
que na visão de Foucault (1999, p. 305) considera a libido a própria carne, que batalha
contra o espírito, e jamais deve ser satisfeita para que não se incorra em pecado, segundo
São Paulo127; o Judaísmo não vê o sexo somente para procriação, mas para prazer (É um
dever conjugal manter relações nas noites de Shabat, por exemplo.) e a comida e bebida não
só como alimentos físicos, mas como prazeres também.
*
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Meu argumento é que o Judaísmo, apesar de ser uma das três religiões abraâmicas
juntamente com o Islamismo e o Cristianismo, e tradicionalmente, assim como as outras
duas, se opor à homossexualidade, é uma religião constantemente “reformada”, pois,
apesar de ter um cânone fechado, o Tanach ou Bíblia Hebraica, existem os Talmudes, da
Palestina e da Babilônia, que fazem extensos comentários sobre os mais diversos assuntos e
as contemporâneas responsas rabínicas que versam sobre os mais variados e polêmicos
assuntos. Ou seja, pouco está cristalizado nessa religião. Tudo está sujeito a opiniões
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diferentes e contrárias ao pensamento prevalente. Segundo Goldberg e Rayner,
Isso significa que a elucidação da vontade de Deus deve, agora, ser
direcionada de outro modo: aplicando-se a inteligência humana aos dados
já fornecidos por Deus, às indicações já contidas nas Escrituras e às antigas
tradições orais e, mesmo, se necessário, pela democrática decisão da
maioria de professores autorizados (GOLDBERG; RAYNER, 1998, p. 324).

A democracia é um must (“dever”) na religião judaica. A monarquia absolutista e
teocrata foi obra do acaso na antiguidade hebraica. Desse modo, pretendo provar, no
decorrer da minha pesquisa, que assim como há espaço para a aceitação da contemporânea
forma de homossexualidade na grande colônia judaica americana, haverá espaço para essa
aceitação na colônia brasileira. Assim, para um futuro aprofundamento do assunto,
examinar-se-ia parte da vasta literatura judaica. Deve-se ressaltar que o conceito mais amplo
de Torá refere-se a todo produto literário que resulta da relação entre Deus e o povo judeu.
Há 17 sinagogas gays nos estados da Califórnia e Nova Iorque. No mais, quase todas as
sinagogas liberais americanas, reformistas ou reconstrucionistas, são gay-friendly
(“simpatizantes de homossexuais”); e grande parte das conservadoras também. Até no meio
ortodoxo americano e israelense há grupos de religiosos gays e rabinos gays, como atesta o
documentário Trembling Before G’d (“Tremendo diante de D’us”), de 2001, dirigido por
Sandi Simcha Dubowski. Deve-se falar então de movimentos no Judaísmo e não de uma
única religião.
O movimento reformista, que em 1885 fez sua aparição oficial na cena norteamericana, privilegiando a ética em detrimento dos rituais, tem retomado grande parte das
práticas que havia rejeitado. O Hebrew Union College (“Faculdade Hebraica Unida”), em
Cincinnati, Ohio, fundado em 1875, por ocasião da formatura dos primeiros graduandos do
novo seminário rabínico, em 1885, serviu como prato principal camarão, um alimento não

casher (“apropriado para ser consumido”). “Isto estava de acordo com a declaração de
crenças da plataforma de Pittsburg de 1885 que foi estabelecida logo em seguida”,
conforme afirma o rabino Benjamin Blech no seu livro O Mais Completo Guia Sobre Judaísmo
(BLECH, 2004, p. 343). O mesmo autor ainda argumenta que
a CCAR, a Central Conference of American Rabbis (“Conferência Central de
Rabinos Americanos”, o corpo rabínico reformista), em sua convenção
anual na mesma cidade de Pittsburg, oficializou no dia 26 de maio de 1999
o desejo de retomar ao cumprimento de uma série de rituais que os
fundadores da reforma clássica haviam rejeitado (BLECH, 2004, p. 395).

Todavia, algumas crenças foram reafirmadas, como “a disposição liberal do
movimento em aceitar os casais formados por judeus e gentios e pessoas de qualquer
orientação sexual”, de acordo com (BLECH, 2004, p. 396, grifo nosso).
Tradição e modernidade, frequentemente, estão em conflito no Judaísmo. Neil
Gillman, rabino e filósofo canadense, explica que:
Para muitos de nós, o tradicional conjunto de imagens que caracterizou o
Judaísmo desde a antiguidade foi estilhaçado irreparavelmente. O novo
individualismo, nossa consciência histórica e o temperamento crítico de
nosso tempo deixaram suas marcas. O sistema de fé, que nossos ancestrais
carregaram com eles e que os carregou através da modernidade, não
funciona para nós. Tampouco possuímos algum desejo intenso de
recapturar aquele conjunto mental em sua forma clássica. Nessa situação,
nós também temos que esculpir nosso próprio conjunto de tábuas. Mas
também sabemos que não podemos descartar os fragmentos das antigas,
por mais inadequados que possam nos parecer. Fazê-lo seria perder nossa
ligação com nossa comunidade e, sem a comunidade, quem seríamos e
onde estaríamos? Na verdade, uma homilia ampliada, tanto do versículo
bíblico e de sua interpretação rabínica, poderia nos ensinar que devemos
remodelar nossas tábuas precisamente a partir dos fragmentos das antigas
(GILLMAN, 2007, p. 29-30, grifo nosso).

Dito isso, entende-se que cabe aos atuais professores criarem novas regras para as
polêmicas da nossa contemporaneidade. Essa é uma grande responsabilidade para uma
religião que foi berço da moral, cultura e legislação ocidental.
Grande parte da moral ocidental, assim como sua legislação, tem sua origem no
Judaísmo, “religião que, através do Cristianismo que dela deriva, exerceu uma profunda
influência no Ocidente”, conforme Gilissen (1995, p.66). Gilissen ainda afirma que
“numerosas instituições hebraicas sobreviveram no direito medieval e mesmo moderno,

352

sobretudo pelo canal do direito canônico; porque o direito canônico tem a mesma fonte que
o direito hebraico, a Bíblia” (1995, p. 67).
Vê-se então, que grande parte da moral ocidental, assim como suas modernas leis,
deriva do direito hebraico. É justamente no Código Sacerdotal ou Lei da Santidade,
especificamente o versículo 22, do capítulo 18 do Levítico que diz:“E com homem não te
deitarás como se fosse mulher; é uma abominação” (Bíblia Hebraica). Mas parece que há
uma explicação, uma razão, para a proibição, logo abaixo, no versículo 27 do mesmo
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capítulo: “Porque todas estas abominações fizeram os homens da terra que estavam antes
de vós, e a terra impurificou-se” (Bíblia Hebraica).
A pena para tal ato é dada no versículo 29: banimento do meio do povo de Israel.
Portanto, o versículo 22 tem trazido grande sofrimento para muitos dos judeus que são
gays. No entanto ele é ambíguo, pois o sexo entre um homem e uma mulher pode ser
vaginal, anal ou oral; apesar da forma mais comum ser a vaginal. Se o autor de Levítico se
refere a sexo vaginal, então um homem não poderá jamais se deitar com outro homem
como se fosse mulher, pois homens não têm vagina. Atualmente, estudiosos eruditos da
Bíblia sugerem uma enorme variedade de significados para o versículo. A interpretação
rabínica clássica, existente desde a Idade Média é a de que o versículo estaria proibindo sexo
anal entre homens – algo cruel de se exigir dos homossexuais. Mais cruel ainda seria a
sugestão do celibato; afinal de contas celibato é uma doutrina espiritual católica e não
judaica, de acordo com (DORFF, 2009, p. 153-154, tradução nossa).
Conforme o mesmo Dorff (2009, p. 152, tradução nossa), demorou algum tempo para
que o movimento reformista americano se posicionasse simpaticamente à causa judaica
gay. Somente em 1973, a organização das sinagogas reformistas admitiu como primeira
congregação-membro uma sinagoga que tinha como alvo e foco específicos alcançar às
comunidades gays e lésbicas – Beth Chayim Chadashim em Los Angeles, Califórnia. Apenas
em 1990 os seminários rabínicos reformistas abriram suas portas aos gays e lésbicas, e não
foi até o ano de 2000 que as organizações rabínicas endossaram as ações desses rabinos
reformistas, que conduziam ritos de compromisso para casais gays e lésbicas.
A teoria Queer (“desviante, esquisito, homossexual”) parte dos Estudos Culturais no
mundo acadêmico, questiona todas as normas. Para esta teoria, citando Staub,
as normas são uma tentativa humana de simplificar, classificar, e regular as
complexidades da realidade. A realidade é, portanto, mais complicada do

que as categorias que nós tentamos impor. Há sempre exceções que não se
conformam com nossas classificações. O estabelecimento de normas de
qualquer tipo, todavia, é um processo que essencialmente e
inevitavelmente exclui e empurra a diferença para a periferia, forçando a
diversidade a se moldar às categorias pré-estabelecidas e condenando ao
opróbrio todos aqueles que não se encaixam. O estabelecimento de normas
é então opressivo (STAUB, 2009, p. 174, tradução nossa).

Assim como nós, judeus, fomos escravos no Egito e fomos redimidos por Deus,
ninguém tem o direito de oprimir outros porque eles são diferentes, ou permitir que nós
mesmos sejamos oprimidos, de acordo com o mesmo (STAUB, 2009, p. 176, tradução nossa).
E assim como os judeus são minoria no mundo e religiosamente e culturalmente são
diferentes das demais nações, por esse motivo não podem e nem devem ser oprimidos;
tampouco podem e devem ser oprimidos os homossexuais pelo mesmo fato de serem
minoria e terem uma orientação sexual discordante da maioria.

Queer theory
Queer theory ou teoria Queer (“desviante, esquisito, homossexual”) é recente, mas
nem tanto. É provável que tenha surgido em resposta às crises geradas pela AIDS nos anos
80. Muitos dos seus escritores vieram do movimento feminista. Judith Butler é uma de suas
mais proeminentes escritoras. O livro Gender Trouble: Feminism and the Subversion of
Identity (“Problema de Gênero: Feminismo e a Subversão da Identidade”) a tornou uma
celebridade, um ícone, em especial no meio GLS. Argumenta-se que esse livro é o texto
teórico mais influente dos anos 90. Seu estudo destila 40 anos de teoria francesa – desde a
pioneira feminista Simone de Beauvoir à Julia Kristeva, de Jacques Lacan e Louis Althusser a
Jacques Derrida e Michel Foucault. Ela é uma teórica bem conhecida nos temas poder,
gênero, sexualidade e identidade.
Nesse seu mais influente livro, Gender Trouble (“Problema de Gênero”), publicado
em 1990, Butler argumenta que o feminismo cometeu um grave erro, ao tentar afirmar que
as mulheres formavam um grupo com características e interesses comuns. Essa abordagem
só reforçou a visão binária das relações de gênero, segundo a qual os seres humanos estão
divididos em dois grupos específicos, mulheres e homens. Ao invés de abrir possibilidades
para a pessoa escolher e formar sua própria identidade individual, o feminismo impediu
estas opções.
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Butler aponta para o fato de que as feministas rejeitaram a ideia de que o biológico é
destino; no entanto, desenvolveram uma explicação de cultura patriarcal, que reconhecia os
gêneros masculino e feminino como que criados inevitavelmente pela cultura, devido aos
corpos do homem e da mulher, levando-as, sem escapatória, ao mesmo destino. Esse
argumento não dá opção de escolha, resistência ou diferença. Butler pretende provar que o
aparentemente “natural” é, na verdade, socialmente criado e, portanto, é uma contingência.
“Butler acredita que identidade é uma cilada, um endurecimento de possibilidades
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heterogêneas e fluidas que acabam tornando-se categorias binárias e rígidas”, conforme
(LEITCH, 2001, p. 2486, tradução nossa). Ela prefere aquelas posições históricas e
antropológicas que entendem gênero como uma relação entre sujeitos, socialmente
constituída, em contextos especificáveis. Em outras palavras, ao invés de ser um atributo
fixo em uma pessoa, gênero deve ser visto como um fluído variável, que muda e alterna em
contextos e tempos diferentes. Segundo Leitch,
a autora de Gender Trouble (“Problema de Gênero”) acredita que o preço
da camisa de força da identidade é alto para ambos: aqueles que se
enquadram confortavelmente nas categorias, assim como para aqueles que
não se enquadram. Os “desviantes” (i.e. homossexuais, bissexuais,
hermafroditas, ou outros sem identidades menos reconhecíveis) são
inevitáveis, de acordo com Butler, apesar de suas razões para essa
afirmativa não serem totalmente claras [...] Butler reclama um
afrouxamento das categorias, um relaxamento da nossa fixação na
identidade (LEITCH, 2001, p. 2486-2487, tradução nossa).

É paradoxal, mas os “desviantes” só se sentem em paz quando vestem a camisa de
força e aceitam a categoria imposta pelo poder dominante. A partir daí, introjetam a
identidade que lhes foi proposta. Noticiado pela imprensa, na edição 2198 (05/01/2011) da
revista Veja, foi o caso de Lea T, transexual, filha do ex-jogador de futebol Toninho Cerezo,
que já enfrentou uma cirurgia de mudança de sexo para “tornar-se mulher”. Fez tratamento
com psicólogos, psiquiatras e endocrinologistas. Toma hormônios e afirma não ter mais
cheiro de homem. Seus seios cresceram e parecem seios de uma moça de 15 anos. Lea conta
que sua vida só começou a mudar depois que procurou ajuda num centro médico
especializado. Hoje se aceita como transexual. Todavia, ela tem uma visão lúcida das
complicações que sempre viverá. “Mesmo com a cirurgia, eu nunca vou ser mulher. E
também não serei homem. Eu vou ser sempre o do meio”, diz Lea T, modelo internacional
radicada na Itália. Ironicamente, o que ela parece rejeitar é o que a tornou famosa no

mundo da moda – o fato de ser diferente. O próprio fato de mulheres e homens poderem
dizer que se sentem mais ou menos “como uma mulher”, ou mais ou menos “como um
homem”, mostra que a experiência da identidade sexual e cultural é considerada uma
realização. De acordo com Leitch,
é aqui que a queer (“desviante, esquisito, homossexual”) theory (“teoria”)
entra em jogo. Essa teoria está interessada em qualquer ou todos os atos,
imagens, e ideias que incomodam, violam, invadem, misturam, ou de outra
maneira confundem limites estabelecidos entre o masculino e o feminino, o
normal e o anormal, o Eu e o Outro. Resumidamente, o objetivo é criar
mais espaço e reconhecimento para as várias ações realizadas diariamente
num ambiente social cego e hostil à variedade (LEITCH, 2001, p. 2487,
tradução nossa).

Butler argumenta que o sexo (masculino, feminino) é considerado a causa geradora
do gênero (masculino, feminino), o qual é responsável pela geração de desejos (pelo outro
gênero). Isso é visto como um tipo de continuum (“contínuo”). A abordagem de Butler,
inspirada em parte por Foucault, visa, basicamente, destruir essas supostas ligações, para
que gênero e desejo tornem-se flexíveis, flutuem livremente e não sejam gerados por outros
fatores estáveis. Em outras palavras, gênero é uma representação; é o que você “faz” em
momentos específicos, e não a universalidade de “quem você é”. Gênero é uma imitação
sem uma origem definida.

Conclusão
Retomando o Judaísmo, é necessária uma pesquisa de campo, entrevistas a rabinos
das principais comunidades brasileiras para que se possa averiguar a aceitação das recentes
decisões do STF, STJ e CNJ (Conselho Nacional de Justiça) quanto ao quesito legalidade e
moralidade das relações homoafetivas. No entanto, entende-se que muitas das leis mosaicas
do Pentateuco ou Torá estão ultrapassadas e os atuais professores, como já foi mencionado,
decidem quanto a atual ética e moral judaica. Desse modo, averigua-se que muitas
comunidades judaicas brasileiras já não discriminam entre homens e mulheres ou
heterossexuais e homossexuais para efeito dessas pessoas liderarem a reza subindo à bimá
(“púlpito”) ou mesmo para serem contadas no minian (“quorum mínimo de dez judeus
adultos para a reza”).
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A Representação do Feminino no Cemitério Municipal de Juiz de Fora
Leandro Gracioso de Almeida e Silva*

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar dentro do recorte temporal de 1870 a 1945 as
diversas representações do feminino na arte funerária do Cemitério Municipal de Juiz de
Fora. Os campos santos oitocentistas são espaços essencialmente religiosos, sobretudo o
analisado, que imerso ao catolicismo devocional local contém elementos cristãos em
abundância. Porém, os possíveis significados das obras femininas vão além do religioso, pois
as famílias adotaram estratégias memoriais diferentes. A escolha pela representação
feminina possui um padrão, quando revela o papel designado à mulher nessa sociedade. Os
motivos que ligavam quase sempre o mundo feminino à lamentação do defunto não são de
exclusividade do cemitério analisado, uma vez que são encontrados em outros pelo
Ocidente. Através da seleção de algumas obras e consulta à bibliografia sobre arte tumular,
buscou-se entender o motivo destas escolhas artísticas em Juiz de Fora. Chegou-se à
conclusão de que o lugar da mulher estava muito bem delimitado tanto na vida quanto na
morte, cabendo a arte apenas reforçá-lo.
Palavras-chave: Morrer. Gênero. Arte Funerária
Introdução
O Cemitério Municipal de Juiz de Fora, conforme (COSTA 2007, p.15) foi inaugurado
em 2 de novembro de 1864.. A data não fora escolhida casualmente, uma vez que neste dia,
devido a uma tradição medieval de culto aos mortos, os católicos celebram o dia de Finados.
De acordo com (VOVELLE 2010, p.27):“*...+ a Igreja, sob influência da ordem de Cluny, não
deixou de instaurar, entre 1024 e 1033, o 2 de novembro como dia de comemoração dos
mortos.”.
A partir de então, segundo (COSTA 2007, p.15) a cidade finalmente ganhou seu
primeiro espaço mortuário público e dentro dos padrões higiênicos do século XIX. O antigo
cemitério que funcionava próximo a igreja matriz foi desativado e seus mortos transladados
para o novo. Por consequência, a cidade experimentaria não somente uma grande mudança
no destino que dava a seus defuntos como também, o cemitério acabou por reorganizar os
ritos fúnebres locais.
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O Papel da Mulher no Culto ao Morto
A representação da mulher na exaltação dos mortos se propunha no cemitério
analisado a reforçar o lugar do feminino numa sociedade patriarcal. Era esperado da mulher
juizforana do Oitocentos e das primeiras décadas do século XX que fosse zeladora da família,
submissa ao marido e aos pais, seguidora da palavra de Jesus Cristo e que principalmente,
que não questionasse os padrões sociais de seu tempo.
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Nesse sentido, o uso de alegorias como as pranteadoras ou lamentadoras que são
representações femininas utilizadas para decorar sepulturas, não poderia fugir desta lógica
pré-estabelecida ao gênero. O desejo da lamentação eterna era o que movia a escolha por
essas obras. Os exemplares selecionados possuem um discurso em comum, isto é, através da
imagem da mulher, lamentar a perda de um homem.
Em seu trabalho A Antiguidade Clássica na Representação do Feminino: prateadoras
no cemitério da Santa Casa e Evangélico, a pesquisadora de arte funerária Luíza Fabiana
Neitzke de Carvalho analisou os discursos que tais obras detinham nestes cemitérios em
Porto Alegre/RS. A autora observou que as pranteadoras podiam conter um referencial
religioso ou não. O mesmo uso foi observado no Cemitério Municipal de Juiz de Fora, assim
como o referencial neoclássico utilizado nos cemitérios portoalegrenses também se faz
presente no caso juizforano.
Ao mundo feminino deste período cabia guardar um luto dramático pela perda de
um ente querido. Trajar roupas de tons negros durante semanas e às vezes por uma vida
inteira era não só comum, como esperado entre viúvas e órfãs de origem nobre e burguesa.
Os jazigos do Capitão Lúcio Corrêa e Castro falecido em 1 de Abril de 1890, Clorindo Burnier
Pessôa de Mello falecido em 29 de Março de 1922 e Cândido Teixeira Tostes falecido em 9
de Abril de 1925 corroboram para essa constatação.
Nestes jazigos, tem-se alegorias femininas representando o discurso do bom morrer,
isto é, a exaltação dramática da figura do falecido. No jazigo do Capitão Lúcio há uma
alegoria feminina sobre um pedestal. Ela segura com a mão direita um livro, tendo o seu
dedo indicador entre as páginas. Este livro certamente representa a Bíblia e se atribui a isso,
o fato de que a imagem se apoia a uma cruz, fazendo dela uma alegoria da fé.

Ao lado desta alegoria, tem-se outras duas que são os chamados puttis, isto é,
representações infantis. Ambas as obras estão em posição de oração com os olhos voltados
para o céu. Os puttis se unem ao conjunto da sepultura que tem ainda uma inscrição lapidar
trazendo informações sobre o nascimento e falecimento do sepultado, além da frase:
“tributo de amor conjugal e familiar” e por fim, na extremidade inferior existem duas
ânforas cobertas com tecido. O jazigo foi levemente descaracterizado com uma inscrição
tumular posterior, quando a esposa do Capitão também veio a falecer. Além disso, conta
com outras placas que dão nomes a outros sepultados.
O jazigo de Clorindo Burnier possui uma alegoria da fé sobre uma base/pedestal. Esta
obra se abraça a uma cruz de madeira esculpida no mármore que se encontra presa a uma
estela tumular, nessa estela há ainda, uma coroa de flores. A sepultura traz duas inscrições
lapidares sendo uma em sua própria base que diz: “Saudade e dôr desde o dia em que
partiste para nunca mais voltar, minha alma tornou-se triste como o teu último olhar… E
ascendendo á immensidade nas azas niveas da prece, vae, carpindo de saudade, dizer-te que
não te esquece! De tua esposa.”. Na segunda lápide há informações sobre a data de
nascimento e falecimento, além de descrever sobre os ofícios do falecido que era
engenheiro e professor de matemática. Por fim rogava-se preces à sua alma.
O túmulo de Cândido Teixeira Tostes é extremamente requintado contando com
cinco alegorias femininas de referencial neoclássico e tamanho natural. Contudo, apenas
uma delas faz alusão direta ao cristianismo e é justamente a que se encontra no ponto mais
alto da sepultura que tem formato piramidal. As outras obras possuem olhar sereno ou
entristecido e se encontram em posições que indicam que sua morte causava profunda
tristeza. Na base de uma das alegorias, a viúva prestou sua homenagem com uma inscrição
lapidar: “Em memória do Dr. Candido Teixeira Tostes 5-2-1842 +9-4-1927. Ao Amantíssimo
esposo e pae, tributo de saudade e gratidão de Maria Luiza de Rezende Tostes e Filhos”.
Observa-se que nas três sepulturas a menção à viúva é clara. A utilização de figuras
femininas cristãs ou não, pode ter sido uma forma de dar protagonismo à esposa no luto,
mas também como já mencionado, o lamentar pelo morto era fortemente atribuído ao
feminino o que explica a escolha. Resolvia-se então, não somente as cobranças envoltas à
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viuvez, mas também, conseguia-se prestar a devida homenagem que um defunto burguês
merecia.
A Mulher enquanto Protagonista na Sepultura
A representação do feminino no Cemitério Municipal de Juiz de Fora não ficou
somente presa ao culto do homem. O jazigo de Dona Francisca Angélica de Moura nos
demonstra que a mulher também poderia possuir destaque na sepultura, ainda que de
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modo mais discreto quando comparada com sepultura masculina. O túmulo de Francisca
possui uma alegoria de uma mulher em destaque sobre um pedestal que trajando vestes
longas, tem próxima de si duas crianças. Existe ainda, uma gravação na pedra do pedestal
que diz: “Dona Francisca Angélica de Moura nasceo 4 de março de 1804 falleceo 23 de maio
de 1876”.
A alegoria visou ressaltar a figura maternal da falecida, uma vez que tem crianças
próximas ao corpo, mas também quis destacar a questão religiosa, pois ela traja um
quitón128, roupa rotineiramente atribuída a pessoas que se encontram do outro lado, no
além-túmulo. Não sendo possível averiguar com detalhes a trajetória de Dona Francisca
Angélica de Moura, compreende-se que a ênfase escolhida pelos familiares, visava não só
rememorar a trajetória da falecida, como também demonstra quais eram os papéis que uma
mulher deste período poderia ter.
Casos como o de Dona Francisca em que a mulher ganha destaque na sepultura não
são comuns no cemitério analisado, mas existem exemplos que merecem apreciação. O
jazigo de Darcília Teixeira Esteves é um destes casos. Possuindo uma obra da própria
esculpida em mármore a partir de uma fotografia, seu túmulo contém também no topo uma
cruz com uma coroa de flores sobre uma estela tumular, o que sinaliza sua morte.
O mesmo possui ainda, uma inscrição lapidar com informações sobre o seu dia de
nascimento e falecimento. A obra certamente foi encomendada por seu marido e filhos que
anunciaram seu falecimento no Jornal Pharol129. Sendo mais uma vez possível perceber o
destaque do papel de benevolência e entrega atribuídos ao gênero.
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Veste longa, semelhante a uma túnica.
Pharol, 25 de agosto de 1910.

Observa-se que há semelhanças nos referenciais adotados pela família de Francisca
Angélica de Moura e Darcília Teixeira Esteves. Ambas as mulheres deixaram filhos e eram
burguesas. Mereciam portanto, culto à figura maternal e conjugal. Porém nos dois casos,
percebeu-se a timidez do anúncio da morte dessas mulheres na imprensa.
O jornal Pharol costumava dedicar inúmeras linhas quando se tratava do falecimento
de um morto ilustre, havendo inúmeros casos ao longo de suas edições. Contudo, à mulher
cabia quase sempre uma pequena nota em que apenas se convidava para o velório, missa de
7º dia ou missa de um ano de falecimento, sendo a única exceção encontrada o exemplo a
seguir de Ilva Tostes de Miranda Carvalho.
A morte de Ilva
A sepultura de Ilva Tostes de Miranda Carvalho falecida em 19 de novembro de
1909 com 13 anos de idade, é uma exceção em meio aos túmulos do Cemitério Municipal de
Juiz de Fora. O túmulo possui grande monumentalidade em relação aos demais da ala velha
do cemitério.130 Possuindo a menina esculpida em duas obras na parte central inferior em
que ela é um anjo e na parte superior do jazigo em que ela olha para os céus, o túmulo ainda
tem dois anjos em cada lateral. A sepultura possui mais de 4 metros de altura e as obras
vieram da Itália, mas foram montadas por uma marmoraria local, a de Paschoal Senatore,
conforme consta na obra.
Ilva por ter origem burguesa, sendo filha do engenheiro Saint-Clair de Miranda
Carvalho e de Antônia Tostes de Carvalho acabou por obter um protagonismo incomum
entre falecidas de seu tempo.131 Sua morte foi anunciada nos dias 19 e 20 de novembro de
1909 com notas longas no Jornal Pharol. Estas notas dão inúmeros detalhes de seu velório e
da terrível dor que passavam todos que lhe queriam. A morte de Ilva continuou sendo
noticiada no mês seguinte, quando um literato local, Lindolpho Gomes lhe escreve um
tributo em 12 de dezembro de 1909. A família agradecida mandou fundir em bronze as
palavras para colocá-las sobre a sepultura conforme observado no jazigo.
Tendo falecido de forma trágica, possivelmente vítima de câncer cerebral com
metástase, doença que lhe consumiu durante longos meses, os pais buscavam encontrar
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Nome da ala mais antiga deste cemitério.
Pharol 19 de novembro de 1909.
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uma forma de externalizar a dor de sua perda.132 Seja através da arte ou dos constantes
anúncios, os pais e amigos do casal buscavam meios de lidar com a dor. Ilva foi a única que
conseguiu tanto espaço depois de morta na imprensa local e também na sepultura. Vale
ressaltar que esta dádiva era incomum ao gênero feminino, mesmo entre as famílias mais
abastadas.
Atribui-se a isso, o fato de ter sido vítima de uma morte que tentou-se evitar de
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todos os modos. Mesmo com todo o recurso financeiro que dispunham seus pais, eles nada
puderam fazer. À menina, nas notas do Pharol lhe foram atribuídas características como:
querida por todos, educada, bela e meiga. Ressalta-se que todas as características exigidas
de uma menina/mulher burguesa deste tempo eram supostamente encontradas em Ilva e
por isso ela merecia tamanha comoção de seus pais e da sociedade.
Apesar do protagonismo também na sepultura, a morte da menina nos demonstra
que os papéis sociais estavam muito bem delineados desde tenra idade. Tendo a jovem
sucumbido tão cedo, mas respeitado sua posição feminina, não havia motivos para não
enobrecê-la.
Conclusão
Em todos os casos analisados, a representação do que cabia à mulher neste período
precisava ser salientada. Tanto nos exemplares em que as pranteadoras cultuam o morto
homem quanto nos casos em que a mulher possui algum destaque na sepultura, o papel da
mulher delineado já em vida precisava ser reafirmado também na morte. O referencial
artístico-funerário era conservador, pois defendia a submissão feminina aos pais e ao marido
como meio de garantir sua glória em vida e na morte.
A arte tumular traduz a visão de morte que a população tinha na época, conforme
analisou (MOTTA, 2008 p.29): “A morte e, sobretudo o destino que se dá ao corpo do morto
são capazes de gerar dinâmicas e representações socioculturais diversas sobre as quais se
apoiam e regulam grupos e atividades humanas”. Assim, regular a representação da mulher
morta era um meio de também manter o controle sobre as vivas. No fim o que de fato
importava era a honra da família e todos deveriam zelar por esta.
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De acordo com relatos orais colhidos via telefone com Denise Pessoa, sobrinha de Ilva, em 15 de Agosto de
2014.
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Resumo: A formação do Brasil é resultante da união de povos culturalmente distintos, esta
miscigenação proporcionou uma riqueza cultural, artística e religiosa. Segundo Darcy Ribeiro
em O Povo Brasileiro (2012), somos um povo novo que apesar do fruto de fusão diferenciada
se comporta como uma só gente. Por intermédio da arte é possível compreender a devoção
popular, traduzindo com riqueza de detalhes as características de rituais religiosos. As
crenças religiosas encontram-se diretamente ligadas à arte popular demonstrando o
universo das tradições e adorações pelas mais diversas divindades. Podemos citar entre
muitos exemplos os santeiros, os ex-votos, as produções de presépios do Vale do
Jequitinhonha e trabalhos associados às tradições africanas, como bonecos representando
os Orixás, cultuados no Candomblé. Determinadas peças são produzidas ao mesmo tempo
em diferentes regiões, não sendo algo exclusivo na ideia de criação, mas distinguindo-se e
tornando-se restrito em questão ao uso e função religiosa. Compreender as manifestações
artísticas-religiosas é conhecer uma parte importante da cultura de um país.
Palavras-Chave: Diversidade. Religião. Cultura. Sincretismo. Arte.

Por intermédio da Arte Popular é possível compreender a devoção do povo e
descrever com riqueza de detalhes as crenças religiosas, o universo dos mitos e ir de
encontro com as tradições e adorações pelas mais variadas divindades, que por diversas
vezes gera o sincretismo na demonstração de fé.
A devoção representada através das crenças religiosas tornou-se parte intensa da
cultura brasileira e encontram-se diretamente ligada à arte popular, assumindo o propósito
de aproximar o ser humano de seus deuses.
A confecção de peças artísticas com o intuito de cultuar divindades sempre esteve
presente na arte popular brasileira. Em muitos momentos o povo busca transmitir a
religiosidade através da arte como uma forma de materializar e fortalecer o vínculo com a
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fé. Desta forma a arte e a religião transformam-se em uma coisa só, complementando-se.
Segundo o curador do Museu de Arte Popular de Diadema/SP, Ricardo Amadasi:
A coragem e a esperança talvez sejam os sentimentos que melhor definem
a alma dos diversos Povos Brasis. Povos quentes e calorosos, onde a vida
todo dia se transforma em festa e a religiosidade se manifesta num ato de
ternura e fé.
Arte e religião se fundem e se integram em uma coisa só, com bastante
frequência, no cotidiano e na arte popular brasileira. (AMADASI,
2009/2010, p. 07).

Determinadas peças são produzidas ao mesmo tempo em diferentes regiões, não
sendo algo exclusivo na ideia de criação, mas distinguindo-se e tornando-se restrito em
questão ao uso de materiais e função religiosa. São muitos os exemplos: os santeiros, os exvotos, as produções de presépios do Vale do Jequitinhonha, trabalhos associados às
tradições africanas, como pequenos bonecos representando os Orixás, cultuados no
Candomblé e a cerâmica que é abundante em todo país e seguem características regionais.
Entre os diversos bonecos artesanais confeccionados popularmente no Brasil,
podemos citar as pequenas e tradicionais imagens de Santo Antônio confeccionados
manualmente em tecido, encontrados no Ribeirão da Ilha em Florianópolis/SC (figura 01), ou
as bonecas sagradas dos Orixás (figura 02), criadas por Mãe Detinha de Xangô e Bezita de
Oxum, sacerdotisas do Candomblé, ambas integrantes da comunidade religiosa do Ilê Axé
Opô Afonjá, considerado o mais antigo terreiro de Candomblé fundado em meados de 1910
em Salvador/BA e tombado em 2000 pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Figura 01: Santo Antônio confeccionado
em Florianópolis/SC.
Foto: Liliane Alfonso (2013).

Figura 01: Bonecas sagradas do Orixás, Mãe
Detinha de Xangô e Bezita de Oxum, Acervo
Museu Afro Brasil, São Paulo/SP.
Foto: Liliane Alfonso (2015).
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Os ex-votos, manifestação religiosa diretamente ligada à arte popular, onde os
criadores em sua grande maioria, são anônimos e criados com o intuito de agradecer a cura,
ou como dito por alguns, agradecer ao milagre alcançado. Os ex-votos são depositados em
lugares considerados sagrados, casas ou salas dos milagres, e mesmo sendo fortemente
associados as tradições nordestinas é possível ser visto em todo o país. Aguilar (2000)
esclarece o significado da palavra ex-voto (figura 03), como: A esperança, a fé, o desespero,
a aflição, a promessa, a aliança com o divino – o voto. O alivio, a resposta, a celebração do
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pacto, o milagre alcançado – o Ex-Voto.

Figura 03: Ex-Votos, acervo Museu Afro Brasil, São
Paulo/SP.
Foto: Liliane Alfonso (2015).

A cerâmica brasileira possui uma rica variedade em formas, o barro que nas mãos dos
artistas populares se transforma em registros, criando uma nova linguagem onde os
acontecimentos da vida, os sonhos e a fé são retratados.
Temos como pioneiro da cerâmica popular, Mestre Vitalino (Caruaru/PE, 1909 –
1963), um homem simples que nasceu e morreu pobre, no entanto foi o primeiro a sair do
anonimato na história da cerâmica popular. Com habilidade retratou o sofrimento e as
alegrias de seu povo e apesar de sua forte devoção, não gostava produzir imagens de santos,
por acreditar ser pecado colocar o santo no forno (figura 04).

Figura 04: Cerâmicas produzidas por Mestre Vitalino e Vitalino
Filho. Acervo Museu Afro Brasil, São Paulo/SP.
Foto: Liliane Alfonso (2015).

Ainda na cerâmica podemos incluir a demonstração de fé na criação dos presépios do
Vale do Jequitinhonha (MG) e as Figureiras de Taubaté (ceramistas do interior de São Paulo),
trabalham com o uso da argila criando obras que representam o cotidiano da vida no interior
e temas religiosos. As cerâmicas produzidas pelas Figureiras de Taubaté diferenciam-se na
produção pelo fato de não irem ao forno, seca naturalmente e posteriormente pintadas à
mão (figura 05).

Figura 05: Cerâmicas com temas religiosos, Figureiras
de Taubaté/SP.
Foto: Liliane Alfonso (2013).

São inúmeras as obras produzidas com intuito de manifestar a religiosidade, além dos
já citados podemos incluir a cerâmica indígena, que cultua seus mitos e deuses, as carrancas
esculpidas em madeira e inseridas aos barcos do Rio São Francisco como forma de proteção,

368

para espantar os maus espíritos ou as pinturas como a Mãe-de-Ouro (1970), do artista
popular Crisaldo de Assunção Morais (Recife/PE, 1932-1997), notada na figura 06.
De acordo com a lenda do folclore brasileiro, Mãe-de-Ouro é representada por uma
linda mulher de cabelos compridos e loiros que refletem a luz do sol, usando um vestido
longo branco, voa indicando e protegendo os lugares que possuem ouro. Em outra versão da
lenda, Mãe-de-Ouro também aparece como protetora das mulheres que são maltratadas
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pelos maridos.

Figura 06: Mãe de Ouro, 1970, Crisaldo de Assunção
Morais. Acervo Museu Afro Brasil, São Paulo/SP.
Foto: Liliane Alfonso (2015).

Existe uma profunda relação entre o artista popular e o ambiente a sua volta, que
supre a necessidade de expressão, relatando o sistema em que vive. Compreender as
manifestações artísticas-religiosas é conhecer uma parte importante da cultura de um país,
esta importância é comprovada pela valorização e presença crescente nos museus.
Mesmo que por muitas vezes pareça despreocupada dentro da questão de recursos
técnicos, a arte em conjunto com a religiosidade popular é capaz de traduzir, com toda
riqueza de detalhes, cerimônias, rituais religiosos, histórias reais e inventadas, vividas pelos
povos de diferentes regiões brasileiras, criando sua poética no processo de construção. A
religiosidade materializa por meio da arte as manifestações culturais, a linguagem e as
tradições, proporcionando o fortalecimento dos laços de uma sociedade.
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Resumo: De acordo com os preceitos da Igreja Católica, mulheres e homens têm lugares
bem definidos na sociedade. À mulher ficaria condicionada ao ambiente privado, já o
homem estaria condicionado ao espaço público. Em virtude disso, a mulher deveria ser uma
boa esposa, boa mãe e dona de casa exemplar, enquanto o homem deveria ser o provedor
da família. Assim, a Igreja Católica, excluía a mulher de qualquer atividade fora do ambiente
doméstico, uma vez que, para essa instituição religiosa, na medida em que a mulher tivesse
sua independência financeira, não estaria obrigada a manter seu casamento. Por isso, a
mulher ao ser independente financeiramente de seu cônjuge, poderia optar pela separação,
caso não estivesse satisfeita em sua relação matrimonial, e, portanto, iria desfazer um dos
sacramentos mais importantes e indissolúveis segundo a Igreja Católica. Assim, este trabalho
tem por objetivo analisar as relações familiares normatizadas pela Igreja Católica, com
enfoque no papel relegado à mulher e a questão do divórcio, no período que corresponde
de 1930 a 1945, através do jornal O Lampadário, que era um jornal exclusivo da Igreja
Católica, e que tinha por objetivo, orientar o comportamento das famílias na cidade de Juiz
de Fora. Desse modo, é possível observar, que mesmo em meio a já proclamada república e
em um Estado dito laico, a Igreja Católica continuava normatizando as relações familiares de
acordo com suas ideologias e também contava com o apoio do governo vigente para tal
objetivo.
Palavras-chave: Mulher. Catolicismo. Doutrinas.

Getúlio Vargas e Igreja Católica – Ideologias de conduta e moral da sociedade
O período republicano no Brasil tem seu início no ano de 1889, logo com a
proclamação da república o regime de Padroado, que consistia em uma aliança entre a Igreja
Católica e o governo brasileiro para normatizar a sociedade foi extinto. Desse modo, o poder
temporal e o espiritual foram separados e cada um ficou com as atribuições referentes às
suas posições. Contudo, por mais que o início da república brasileira tenha sido um
momento difícil para a instituição Católica, a mesma teve dias de grande satisfação no
período correspondente ao governo de Getúlio Vargas.
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Bem se pode adiantar que entre Estado e Igreja vai desenvolver-se uma
Aliança Implícita na qual os termos e alcance do relacionamento mútuo não
são discutidos, mas as duas intuições sabem exatamente o que desejam e o
que pretendem. E mais ainda: uma e outra têm consciência de que são
necessárias negociações e concessões recíprocas na tentativa de conseguir
os seus objetivos (LUSTOSA, 1991, p. 49).

Desse modo, tanto a Igreja Católica quanto o governo, tinham interesses em comum
bem como o controle perante a sociedade, portanto para alcançar tal objetivo o poder
temporal e o espiritual fizeram uma aliança de cooperação mútua.
Uma das características do período do mandato de Getúlio Vargas é a grande
preocupação com a moral e os bons costumes das famílias brasileiras. Desse modo, a Igreja
Católica que também tinha as mesmas preocupações, vai se utilizar desse pretexto para se
aproximar do governo vigente e continuar normatizando o comportamento das famílias.
Logo, é importante enfatizar que o governo também terá um grande interesse em se
aproximar dessa instituição religiosa, em decorrência de sua influência perante a sociedade,
e assim ter mais força através dessa aliança política (LUSTOSA, 1991).
No período de 1930 até 1945, temos um grande processo de industrialização no
Brasil, fazendo dessa forma com que ocorressem diversas mudanças na estrutura
econômica, política e nas relações familiares do país. Uma vez que, no referido período as
mulheres começam a ter mais oportunidades de trabalhar fora de casa, contudo essa prática
será veementemente criticada pela Instituição Católica, pois para mesma, mulheres e
homens tinham espaços bem definidos na sociedade. A mulher estaria condicionada ao
espaço privado do lar, e já o homem ao espaço público (RIOLANDO, 1993).
Na percepção da Igreja Católica, a mulher ao sair de casa para trabalhar colocaria em
risco, o modelo de família ideal propagado por esta instituição religiosa, já que para a
mesma, a mulher deveria ser uma boa esposa, boa dona de casa e mãe exemplar, uma vez
que, o homem deveria ser o provedor da família “ser mãe, mais do que nunca, tornou-se a
principal missão da mulher, num mundo em que se procura estabelecer rígidas fronteiras
entre a esfera pública e privada” (RAGO, 2009.p.591). Logo, com a saída da mulher do
ambiente doméstico, a mesma não mais seria dependente financeiramente de seu marido, e
para a Igreja Católica se abriria portas para o divórcio caso a mulher não estivesse satisfeita
em seu casamento.
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À medida que decresce a dependência objetiva, que contribui para produzilas e mantê- lãs, a mesma lógica de ajustamento das tendências as
oportunidades objetivas explica por que se pode constatar que o acesso das
mulheres ao trabalho profissional é fator preponderante de seu acesso ao
divórcio (BOURDIEU, 2014, p.49).

Assim, como Bourdieu enfatiza, na medida em que a mulher vai alcançando sua
independência perante o seu cônjuge, a mesma pode querer a dissolução do matrimônio.
Desse modo, a Igreja Católica, fez de tudo para impedir a saída da mulher de casa e também
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para com a promulgação do divórcio, haja vista, que no período proposto por esse artigo, a
questão do divórcio foi amplamente discutida, mas sempre esbarrou nos preceitos do
catolicismo “a luta pela introdução do divórcio na legislação brasileira, não por motivos
religiosos, e sim, porém por motivos políticos, Getúlio Vargas, jogará água na fervura das
discussões divorcistas” (LUSTOSA, 1991, p. 58). Desse modo, pela instituição Católica ser
uma grande aliada do governo, e de suma importância para o controle da sociedade, o
governo sempre deixou de lado assuntos relacionados às políticas divorcistas, uma vez que,
não era de seu interesse entrar em conflito com esta instituição religiosa.
Desse modo, em plena república questões assim como o divórcio, foram barradas
pela Instituição Católica, que contava com o apoio do governo vigente. Também as questões
que envolviam a conduta e a moral das famílias brasileiras, passavam pelas regras dessa
intuição religiosa, que definia os espaços relativos a mulheres e homens.
Assim, para debater suas propostas e preceitos acerca do que ela definia como
família, além do apoio do governo, a Igreja Católica utilizava os meios de comunicação bem
como os jornais, para propagar suas ideologias. Desse modo, no próximo tópico veremos
essa prática com mais atenção, especificamente na cidade de Juiz de Fora.
A imprensa normatizando a vida familiar em Juiz de Fora - O Lampadário
Juiz de Fora, município do Estado de Minas Gerais, situada na Zona da Mata, sempre
foi alvo de grande preocupação por parte do clero Católico, haja vista, que sua formação foi
totalmente diferente das outras cidades mineiras. Pois, está cidade tem seu alvorecer por
conta da abertura do caminho novo, que ligava Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, e
posteriormente devido à produção de café, foi se tornando um pólo comercial e em seguida
industrial.

Enquanto as cidades barrocas se formam e se guiam pelos sinos das igrejas,
a população de Juiz de Fora teve sua vida normatizada pelos apitos da
fabricas de estilo neo- clássico e o bater dos tamancos de seus operários de
ambos os sexos e diversas nacionalidades (CHRISTO,1994, p. 10).

A presença do catolicismo, em Juiz de Fora, sempre foi muito ativa, pois desde os
primórdios de sua formação a referida cidade, já contava com um padroeiro, sendo ele
Santo Antonio, e várias irmandades foram surgindo também (PEREIRA, 2003). Assim, para
tentar ter um controle sobre a moral e os bons costumes da sociedade da cidade de Juiz de
Fora, além das várias irmandades espalhadas pela cidade, a Igreja Católica fez uso dos meios
de comunicação, assim como os jornais para propagar suas ideologias acerca da família.
Um dos jornais de cunho religioso de maior circulação em Juiz de Fora, foi “O
Lampadario”, jornal este da Igreja Católica, semanal, e que tinha por objetivo orientar o
comportamento da população de Juiz de Fora. A referida cidade tinha vários jornais em
circulação, e assim como Christina Musse diz: “eram os principais responsáveis pela
configuração do imaginário social” (MUSSE, 2007.p.1). Assim, a Igreja Católica fez uso desses
meios de comunicação para divulgar seus preceitos acerca da família e da conduta de cada
componente da mesma, e formar um estereótipo de família ideal na cidade de Juiz de Fora.
Em um artigo, do ano de 1931 do jornal “O Lampadario”, se faz menção a uma
conferência do Reverendo Pe. Coulet, sobre o vínculo conjugal. Neste artigo é enfatizado o
caráter indissolúvel do vínculo matrimonial, e alertado que aqueles que o desfaz estão
desqualificando a importância deste sacramento. Em outro artigo do mesmo jornal no ano
de 1933, é dado ao divórcio um caráter destruidor, uma vez que, com sua promulgação as
famílias vão ser desorganizadas e assassinadas. Logo, é possível observar que o referido
jornal através de seus artigos tenta enfatizar a importância do sacramento matrimonial,
alertando a sociedade que o casamento é um vínculo indissolúvel, e que todos devem
combater veementemente o divórcio, uma vez que, este é associado a desarticulação das
famílias.
De acordo com os artigos do jornal “O Lampadario”, algo que impulsiona o divórcio é
o fato da mulher trabalhar fora de casa. Pois, de acordo com os preceitos da Igreja Católica,
as mulheres estão condicionadas ao espaço privado, do ambiente doméstico e os homens
estão condicionados ao espaço público, ou seja, ao trabalho fora de casa. Desse modo,
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quando essas estruturas são desarticuladas, ao ver da instituição Católica, à maior
possibilidade para o divórcio. Assim, nos artigos do referido jornal, se tem uma grande
preocupação com saída da mulher para trabalhar fora, e dessa forma é estimulada sua
permanência no ambiente doméstico.
Em um artigo do ano de 1939, é enfatizada a importância do trabalho da mulher em
casa, já que ela é a responsável pela educação dos filhos, e quando elas optam pela saída do
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ambiente doméstico, elas estão desprezando o seu lar e o desamparando. Também, é
relatado que a mulher ao sair para o espaço público esta negligenciando o cuidado com seus
filhos. Em outro artigo do ano de 1932, é relatado que as atribuições da mulher assim como
ser mãe e esposa são “títulos de realeza”. Desse modo, é importante observar que os artigos
tentam atentar as mulheres para importância de suas funções no ambiente doméstico, e
que estas funções por sua vez têm grande valor perante a sociedade, e que quando elas não
cumprem estas funções, em decorrência de trabalhar fora de casa, elas são as culpadas pela
desorganização do lar.
Desse modo, o referido jornal ao circular na cidade de Juiz de Fora, propagava os
ideais da Igreja Católica, perante a família, e os espaços condizentes a cada componente da
mesma.

Assim, a Igreja Católica mesmo em pleno regime republicano, continuava a

normatizar as relações familiares, a impedir a promulgação do divórcio, e também fazia
duras criticas com o trabalho fora de casa exercido pelas mulheres. Logo, essa instituição
religiosa mesmo em um Estado dito “laico” continuava exercendo sua influência perante a
sociedade, e a normatizando de acordo com seus ideais.
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Resumo: O presente artigo tem como ideia principal abordar elementos que tem sido
constantes na luta entre os religiosos fundamentalistas e a comunidade LGBT no campo
brasileiro. Estas abordagens são uma pequena parcela dos acontecidos que assolam a
sociedade brasileira e ainda trás consigo a ideia de alguns teóricos que podem contribuir
para aparar as arestas do pensamento coletivo reativo a legitimação dos que não se inserem
nos padrões hetero-normativos a partir de alguns pressupostos religiosos.
Palavras-chave: Intolerância. Homossexualidade. Movimento Cristão. Homofobia.

Introdução
Este material reflete sobre algumas tensões no campo entre a religião e a
comunidade que não se enquadra nos padrões hétero-normativos. O apontamento deste
material segue em comunhão com os últimos acontecimentos na sociedade brasileira e nos
avanços e retrocessos em um curto período, pois, de um lado a comunidade LGBT intensifica
sua luta por direitos e deveres, dentro de um cenário para ganhar força e visibilidade e do
outro lado, há uma resistência e uma força oriunda de um pensamento religioso
fundamentalista cristão contrária a esta idéia a partir de seus pressupostos ideológicos.
Caso “O Boticário”
Recentemente na TV aberta brasileira, um vídeo de uma rede de perfumaria, de 30
segundos, em razão do dia dos namorados, expunha as diferentes formas de amor entre
pessoas, mostradas pela mídia tanto quanto um casal cisgênero133 heterossexual quanto a
dois casais cisgêneros homossexuais. Esta divulgação da marca e de seus produtos trouxe
uma ampla discussão nas redes sociais, nos grupos políticos, nas discussões políticas e nas
igrejas, tendo em vista um discurso que a veiculação era imoral aos padrões da “moral e dos
bons costumes”, além de ofender a “família tradicional brasileira” a partir de um ponto de
vista fundamentalista “cristão evangélico”.
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Tal propaganda gerou inúmeras denuncias ao governo brasileiro para que a
veiculação da marca fosse censurada e ainda trouxe a tona um boicote da parte destes
fundamentalistas à marca, pois, a marca “é a favor do homossexualismo” e
consequentemente a favor do pecado e da libertinagem.
Caso “Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim: respeitem-me!” – 19° Parada
Gay de São Paulo
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A transexual Viviane Belboni, em ocasião a 19° parada gay de São Paulo, chocou a
comunidade cristã por ter se exibido frente a toda a sociedade, em plena Avenida Paulista,
presa a uma cruz (símbolo religioso cristão) simbolizando aqueles e aquelas que todos os
dias sofrem algum tipo de preconceito ou violência em menor ou maior escala via discursos
de ódio e de intolerância a sua forma de vida e de existência. A Transexual, de 26 anos,
afirmou em entrevistas a diversos meios de comunicação que a sua ideia era “representar a
agressão sofrida e a dor que a comunidade LGBT tem passado [...] e que utilizou as chagas
de Jesus, que foi humilhado, agredido e morto. Justamente o que tem acontecido com muita
gente do meio GLBT, mas que ninguém se choca134” ou percebe. Esta ação de Viviane gerou
uma onda de revoltas da parte dos religiosos cristãos que relatavam ofensas e deboches a
suas crenças religiosas. Viviane recebeu inúmeras ameaças de morte e “pragas” para que a
mesma recebesse o castigo divino, originadas a partir de lideranças evangélicas.
Caso Rafael Barbosa
O jovem Rafael Barbosa, de 14 anos de idade, morador da cidade de Cariacica – ES foi
assassinado de forma brutal. Rafael era motivo de risos, de afrontas e de violências verbais
na comunidade onde habitava e, seu sonho, era de ser um famoso estilista. Até o momento
desta análise, pouco havia sido falado (haveria de ser um homicídio contra um gay?). A
própria polícia não acreditava nessa hipótese, assim como em outros casos que ocorreram
pelo Brasil. Rafael era um jovem adolescente, residente de uma região de periferia,
estudante de escola pública.
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Dos relatos à dura realidade: uma música difícil de dançar
Nos três relatos acima e em tantos outros que sempre estampam as colunas de
jornais, revistas, redes sociais acerca de violências contra a counidade LGBT 135 podemos
perceber que sempre há um discurso de intolerância, arraigada de um fundamentalismo
religioso, que ofende, oprime, mata. Isto ainda uma triste realidade no cenário brasileiro, e
neste sentido, o Grupo Gay da Bahia (GGB) em suas atividades, catalogou apenas no ano de
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2015 (em 6 meses de estudo) 151 casos de homicídios causados por homofobia em todo o
território nacional, o que mostra uma morte a cada 27 horas, alem daqueles casos que não
foram levados adiante pela polícia e de outras formas de violência que não resultaram em
morte do individuo.
Segundo relatos do GGB apenas 25% dos assassinos são identificados e as formas de
violência são das mais variadas possíveis: facadas, tiros, espancamento / apedrejamento,
asfixia, pauladas e etc, conforme exposto nos três casos.
Este tipo de violência tem sido cada vez maior no Brasil e de forma incontrolável, o
que aponta que o Brasil ainda é um dos maiores campeões de crimes homotrasnfóbicos no
mundo (Mapa da violência – GGB) e estas violências podem ser equiparadas ao mesmo
machismo cultural que espancam e matam as mulheres pelas mãos de seus companheiros.
Discursos e experiências versus relações de gênero
A sexualidade é maior do que o sexo e implica numa dimensão social. A sexualidade e
o gênero como essência ocorre de forma progressiva até atingir um patamar definitivo, e
isto está para além da biologia do ser humano e da cultura, pois afeta questões de poder
dentro

de

uma

sociedade

falocrática136.

A

sociedade

portanto

cria

uma

heteronormatividade, que diz que a forma heterossexual é a única e legitima maneira de
conduta de expressar a sexualidade. Isto gera uma dificuldade em olhar e enxergar o outro
como humano se rotulado a questões que não se enquadram nesse padrão, e estas questões
parecem ser irreconciliáveis cada vez mais, pois a sociedade insere em seu discurso uma
verdade inquestionável em nome da moralidade social e das boas normas de conduta que
135

Esta sigla foi adotada por movimentos de reivindicações sociais durante a Primeira Conferencia Nacional
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Sociedade onde os homens exercem um poder maior (atualmente cultural) sobre as mulheres.

definem os papeis de machos e fêmeas / masculinos e femininos / homens e mulheres
unicamente capazes e detentores de caráter, o que não acontece com os indivíduos
homotrans-afetivos.
Atualmente existe uma forte presença deste grupo no cenário político, entre eles no
poder legislativo da união, através da “Frente Parlamentar Evangélica ou Frente Parlamentar
Cristã”137 que se diz defensora de determinadas áreas do Estado, que utilizam seus fiéis
como massa de manobra eleitoral e nos demais espaços coletivos e públicos, que atuam em
diferentes lutas relacionando a ação social da Igreja (das Igrejas) e do Estado. Estas questões
são relevantes na historia dos brasileiros e brasileiras atualmente.
Estes discursos religiosos radicais estão sendo proliferados e mostram uma maior
tentativa da cura da homossexualidade (Musskopf, 2013), seja por exortações ou por formas
de abatimento deste nicho social. Este tipo de cura tem sido amplamente discutido nos
conselhos de psicologia que proíbem estas praticas “reparativas” (Natividade, 2013) e, ainda
mais, há um discurso que o “homosexualismo” 138 está inserido em todas as respostas em um
sentido de pecado, de possessões demoníacas onde o sujeito deve buscar ajuda para
“libertar-se” deste pecado.
De acordo com Natividade (2013, p. 45):
“Do ponto de vista interno da religião poderíamos dizer que estão em jogo
definições de pecado e códigos de santidade. Mas uma analise que discute
a distribuição de privilégios e status sociais busca entender que tipo de
estereótipos e visões negativas estão implícitas. Em todo o debate que
acompanhamos, nas esferas públicas e privadas, é realçada a atribuição de
valor positivo à heterossexualidade e desqualificação da homossexualidade
e demais expressões da diversidade”

Neste contexto há uma preferência ao homem / mulher cisgênero que mantém
relações com pessoas do sexo oposto que pode ser atribuída a um pensamento de uma
137

Bancada composta por políticos cristãos protestantes, pentecostais e neo-pentecostais que possuem uma
força e militância política a favor de suas crenças religiosas, que desrespeitam o Estado Laico e sempre
envolvidos em questões polêmicas tais como legalização do aborto, da eutanásia, ao castigo de pais para com
filhos e etc.
138
Este termo é associado a algum tipo de patologia clinica, e o termo caiu em desuso. Hoje emprega-se o
termo Homossexualidade, porém os grupos fundamentalistas ainda insistem em utilizar este termo. Para
(Musskopf, 2013, P. 172) a homossexualidade está apropriada de uma “substancia patológica ressignificando
seu discurso religioso acerca da pecaminosidade em um discurso médico-cientifico).
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experiência religiosa moralizante. É neste ponto que nasce a intolerância, pois, o diferente
não é aceito e tampouco digno de frequentar os mesmos espaços, que são majoritariamente
feitos para uma determinada parcela da população. Importante ao cientista da religião
perceber estas tensões, pois elas estão inseridas no campo religioso brasileiro a partir de um
discurso com base num pensamento judaico-cristão que define o bem e o mal / homem e
mulher / certo e errado que é a única forma (e também legitima) de desejos sexuais, pois
são “naturais”, o que não está dentro deste padrão rotulador, está à margem e sujeito a
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algum tipo de violência, conforme supracitado.
Para Musskopf (2013, p. 158):
“Tavez seja esta ainda uma das grandes dividas do Estado Brasileiro em sua
construção democrática, o qual nunca, efetivamente, incorporou o
significado do principio da laicidade do Estado, tendo visto as relações
estabelecidas. [...] Uma maior vocalidade e um maior apelo tem sido
exercidos em questões ligadas a moral, particularmente aos direitos sexuais
e direitos reprodutivos, angariando adeptos a discursos e práticas
moralizantes e conservadoras.”

Não cabe aqui problematizar estas questões que estão em presentes na sociedade
moderna, mas sim mostrar e apontar que estes discursos estão além de achismos e
escondidos nos guetos e sombras das cidades. Estes discursos estão presentes e arraigados
na vida da comunidade religiosa brasileira além dos frequentadores ativos, mas sim, de todo
aquele e aquela que se diz praticante de algum tipo de religião (insere-se aqui os cristãos,
principalmente os protestantes, pentecostais e neo-pentecostais) que discursam contra a
vida contraria a seus discursos mesmo com uma constituição que defende o pluralismo
religioso (Constituição Federal 1988. Art 5, VI), da Declaração do Direito Universal dos
Direitos Humanos (Art II), (Art. XVIII), e ainda o Programa Nacional de Direitos Humanos
(Objetivo Estratégico V).
Ao mesmo tempo em que existem esses grupos religiosos fundamentalistas,
podemos enxergar a chegada de “Igrejas Gays”, noticiadas sempre como “algo inusitado”, e
estas igrejas inclusivas (termo adotados por elas) definem-se como igrejas que acolhem e
estão abertas a todos aqueles e aquelas que se sentem de alguma forma excluídas de outros
espaços religiosos. Para além destas igrejas, ainda existem determinados grupos que se
reúnem ao redor destas discussões mas que não se definem como instituições religiosas

(Musskopf, 2012. P. 239) e que não são amplamente divulgados por dificuldades em
oferecer espaços seguros para acolher o grupo LGBT.
Ainda para Musskopf (2012, p. 281)
“Com este panorama não se pretende afirmar que existe um movimento
uniforme ou linear de grupos e igrejas cristãs LGBT no Brasil ou América
Latina. Pelo contrário, se pretende mostrar justamente a diversidade de
iniciativas e perspectivas que tem sido desenvolvidas, ou que tem sido
possíveis de serem desenvolvidas nesse contexto. Alem disso, esta é uma
forma de aqueles e aquelas que pensam estes grupos e sua teologia
aprofundarem a discussão sobre o trabalho realizado e sonhar perspectivas
para o futuro”.

Trata-se aqui de falar sobre a Teologia Gay-Queer a partir de estudos articulados que
visa romper com padrões hétero que travam o ser humano dentro dos espaços religiosos.
Esta teologia trata, portanto, sobre uma “sexualidade como algo de grande importância para
a construção do sujeito, sem pretender sufocá-la, ou padronizá-la.” (Coelho Jr) embora que
ainda possua muitos entraves principalmente a partir da teologia católica romana
(Musskopf, 2012, P. 285).
Conclusão
Os dados apresentados colaboram para uma construção e desconstrução de um
senso comum, de um discurso arraigado de uma verdade absoluta e de algumas categorias
em que os homens e mulheres exercem suas intolerâncias ao diferente e as formas que não
se enquadram nos padrões hétero-normativo imposto pela sociedade.
Deste modo, esta rejeição aos gays, lésbicas, travestis, transexuais e muitos outros
que não estão inseridos num padrão heterossexual ainda há muito que ser discutida e
debatida na sociedade moderna e inserida nos espaços de discernimento para que num
futuro não haja tais práticas de violência e de homofobia.
A homofobia mata, e são a partir de discursos religiosos que estas imaginações saem
da mente humana e tornam-se reais em território brasileiro, pois em suas verdades
absolutas “Deus criou o homem e a mulher para serem um casal”, ou ainda, “um casal foi
feito para a procriação”, “órgão excretor não reproduz” e de mais outros tantos discursos
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que incitam a violência a partir desta intolerância (intolerância religiosa) que querem
tiranizar o Estado brasileiro.
O objetivo, portanto, desta análise, foi lançar algumas questões acerca deste
universo que em pleno Século XXI ainda é alvo de práticas violentas e sangrentas batalhas
em busca de uma legitimação de espaço, extrapolando os limites do direito civil do homem
que protegem e amparam a todos os serem humanos em igualdade.
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Representações cinematográficas das comunidades muçulmanas na França:
análise da obra de Yamina Benguigui
Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis

*

Resumo: Após a Segunda Guerra Mundial, como resultado de migrações internacionais, em
especial as oriundas da região norte da África, a França se tornou, cada vez mais, uma nação
multicultural. O fato de que muitos árabes se estabeleceram de maneira definitiva no país
acabou levando a uma reavaliação do que significava, de fato, ser francês. Nesse contexto, a
década de 1980 presenciou a emergência do cinéma beur (o termo beur quer dizer árabe,
em verlan). Dentro desse movimento, se encontram inseridas narrativas dirigidas por
profissionais de ascendência norte-africana (em especial do Marrocos, Tunísia e Argélia),
com protagonistas de mesma origem, e que são muito dominadas por temáticas como as da
integração, identidade e pertencimento na França. Tais filmes representavam uma resposta
clara àquilo que o cinema considerado mainstream vinha, à época, fazendo. Com a crise do
petróleo, a partir do ano de 1973, o cinema dominante francês passou a relacionar a figura
dos imigrantes à delinquência e à criminalidade. Os principais nomes ligados ao cinéma beur
eram masculinos. No entanto, as produções de uma mulher – sobretudo os documentários
Femmes d’Islam, exibido pela primeira vez em 1994, e Mémoires d’immigrés, de 1997, se
destacaram: Yamina Benguigui. Neles, a cineasta problematiza as questões que envolvem as
comunidades muçulmanas na França contemporânea. Dessa maneira, o presente artigo
busca analisar como essas temáticas foram trabalhadas na narrativa fílmica contribuindo,
assim, para a evolução de debates urgentes e necessários para aquele país.
Palavras-chave: Imigração; Islamismo; Cinéma beur; Yamina Benguigui.
Considerações iniciais
De acordo com Will Higbee (2014), até a década de 1970, na França, a produção
cinematográfica dos imigrantes norte-africanos e de seus descendentes era escassa, na
medida em que, antes desse período, além de não terem acesso aos meios necessários à
realização dos seus filmes, ainda tinham que conviver com as duras leis de censura, que
tornavam inviáveis obras que carregassem em si opiniões contrárias aos governantes ou
fizessem referências, que não fossem tangenciais, a eventos como a guerra na Argélia, por
exemplo. Logo, até aquele momento, três eram as representações mais comuns dos norteafricanos no cinema francês. “The characters of North African origin appeared as servants,
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traitors or exploited sexual partners”139 (HIGBEE, 2014, p.6). Nos anos 1970, o panorama
começa a ser modificado, pois alguns diretores, ainda que com dificuldades, começam a
realizar os seus filmes. Além do mais, em muitas produções, os imigrantes acabam por ser
mostrados como trabalhadores importantes para a reconstrução francesa no período pósSegunda Guerra Mundial, como, de fato, foram.
Of the relatively small number of French films including characters of
Maghrebi-origin between 1910 – 1969 (little more than 150 features over
five decades) the vast majority were located in the Maghreb and provided
North African subjects with only secondary roles. (…) Whilst between 1910
– 1969 only twelve French films involved characters of Maghrebi origin
based in France, during the 1970s the number rose to thirty-four140 (GAREL,
1989, p. 68-76).
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Entretanto, com o estabelecimento da crise do petróleo, no ano de 1973, houve uma
alteração significativa na forma como os estrangeiros eram representados por meio dos
filmes que eram lançados no mercado. Naquele momento, o cinema considerado
mainstream passou a relacionar a figura do imigrante à delinquência e à criminalidade. “This
shift can perhaps be explained by the fact that, as the permanent settlement of North
African immigrants and their families became a reality in the late-1970 and early-1980,
French society could no longer perceive this population as temporary” (HIGBEE, 2014,
p.7)141. Por sua vez, a década de 1980 representa o ponto de virada na forma como os
estrangeiros da região norte da África são retratados nas produções francesas, graças à
emergência do cinéma beur142. Inseridas nesse movimento, conforme aponta Carrie Tarr
(2005), se encontram as narrativas dirigidas pelos profissionais de ascendência norteafricana, com protagonistas de mesma origem, e que são originariamente dominadas por
temáticas como as da integração, identidade e pertencimento na França. Dessa maneira, tais
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Tradução: “Os personagens oriundos do norte da África apareciam como servos, traidores ou então eram
explorados como parceiros sexuais” (Todas as traduções foram realizadas pelo autor).
140
Tradução: “Da pequena quantidade de filmes franceses que incluíam personagens oriundos do Maghrebi
entre 1910 – 1969 (pouco mais de 150 longas-metragens em cinco décadas), a grande maioria se passava no
Maghrebi e destinava um espaço secundário aos temas envolvendo norte-africanos. (...) Enquanto entre 1910 –
1969 apenas doze filmes franceses que incluíam personagens do Maghrebi se passavam na França, durante a
década de 1970, o número passa para trinta e quatro”.
141
Tradução: “Essa mudança pode ser explicada pelo fato de que, haja vista a permanência de imigrantes
norte-africanos e de suas famílias ter se tornado uma realidade no final dos anos 1970 e início dos 1980, a
sociedade francesa não via mais aquela parcela da população como temporária”.
142
O termo beur significa árabe em verlan, uma maneira de se expressar, principalmente entre os jovens, em
língua francesa, caracterizada pela inversão da posição das sílabas ou das letras da palavra.

filmes representavam uma resposta clara ao que o cinema considerado mainstream vinha
fazendo, à época, com essa parcela da população.
As both a discursive and descriptive term, Beur Cinema thus functioned in
the 1980s as the cinematic manifestation of a wider socio-political and
cultural mobilisation of French-born descendants of North African
immigrants who demanded the recognition of their rightful place in France
as citizens of the Republic143 (HIGBEE, 2014, p.10).

Dentre os filmes lançados nesse período, o marco, de acordo com os principais
estudiosos do cinéma beur, é Le Thé au Harem d’Archimède, longa dirigido por Mehdi Charef
e exibido, pela primeira vez, em 1985. Vencedor do prêmio César, um ano após, na categoria
Meilleur Premier Film, a obra possui como base o livro autobiográfico do realizador, lançado
anos antes, que narra a exploração de trabalhadores em uma fábrica localizada no subúrbio
de Paris. Todavia, para além de Mehdi Charef, outros cineastas tiveram uma importância
significativa na fortificação do movimento beur, ao longo do tempo, como é o caso de
Yamina Benguigui, já na década de 1990.

Yamina Benguigui: representação feminina no movimento beur
Nascida em 1957, a diretora Yamina Benguigui pertence à mesma geração do já
citado Mehdi Charef, responsável pelo filme precursor do cinéma beur. Entretanto, ela
apenas realiza a sua primeira obra, a saber, o documentário Femmes d'Islam, no ano de
1994. Ao contrário de muitos cineastas atrelados a esse movimento, os seus trabalhos
iniciais não eram ficções autobiográficas que detalhavam negociações entre as culturas
oriundas dos países norte-africanos e a da França, embora, certamente, suas produções
refletissem experiências pessoais.
Given her preoccupations with societal issues, perhaps she recognized early
on that the public would be better served by her art if she focused on
collective questions and not solely personal ones, although one cannot
deny the political dimension of Beur autobiographical works. Benguigui’s
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Tradução: “O cinema beur, termo tanto discursivo quanto descritivo, funciona, na década de 1980, como
uma manifestação cinematográfica de uma mobilização sociopolítica e cultural oriunda dos descendentes dos
imigrantes norte-africanos, nascidos na França, que demandavam o reconhecimento do seu espaço, no país
europeu, como cidadãos da República”.
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films are a clear demonstration of her commitment as an artist to the
political and social exigencies of her time 144 (JOHNSON-EVANS, 2009, p.9).

Dessa forma, através de suas obras, Yamina Benguigui visa, a todo o momento,
integrar as narrativas dos imigrantes oriundos da região do Maghrebi nas francesas, uma
tarefa extremamente complicada de ser realizada, na medida em que a herança colonial é
uma marca que ainda se faz fortemente presente. Como aponta Etienne Balibar (2004) a
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Europa, de uma maneira geral, passa por uma transformação fundamental na maneira como
as nações se constituem, sendo um dos maiores desafios, para os próximos anos, lidar com a
diversidade de pessoas que se acumulam nas principais cidades ao redor do continente. “In
all its points, Europe is multiple. It is always home to tensions between numerous religious,
cultural, linguistic, political affiliations, readings of history, modes of relations with the rest
of the world”145 (BALIBAR, 2004, p. 5). Particularizando essas características, é uma boa
descrição para a França atual.
Estas tensões, certamente, estão presentes nas obras de Yamina Benguigui. De
acordo com Teresa Johnson-Evans (2009), foram necessários três anos de uma extensa
pesquisa, seis meses de gravações e nove de montagem para que, em 1997, Mémoires
d’immigrés, o segundo documentário da cineasta, ficasse pronto e pudesse ser exibido. O
longa-metragem é dividido em três partes, intituladas na ordem Les Pères, Les Mères e Les
Enfants, que, por sua vez, colocam lado a lado depoimentos de imigrantes norte-africanos e
seus descendentes com os dos funcionários franceses que estiveram ligados ao
recrutamento da população proveniente do Maghrebi, nos anos posteriores à Segunda
Guerra Mundial. Dessa forma, o documentário une testemunhos com imagens oriundas de
arquivos, fornecidas, principalmente, pelo CNDP, Pathé e INA, além das realizadas
especialmente para a obra, que, juntas, criam todo um lieu de mémoire dos processos
migratórios para, igualmente, franceses e estrangeiros. Em maio de 1997, pela primeira vez,
o documentário foi apresentado, no Canal+, sendo lançado, depois, nos cinemas em
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Tradução: “Dada a sua preocupação com questões sociais, talvez ela tenha reconhecido, desde o início, que
o público seria mais bem servido, por sua arte, se ela se concentrasse em questões coletivas e não só nas
pessoais, embora não se possa negar a dimensão política em um trabalho autobiográfico beur. Os filmes de
Yamina Benguigui são uma clara demonstração de seu compromisso como artista em relação às exigências
políticas e sociais do seu tempo”.
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religiões, culturas, línguas, afiliações políticas, leituras da história, modos de relacionar-se com o resto do
mundo”.

fevereiro de 1998. Aclamado pela crítica especializada, Yamina Benguigui recebeu, por seu
filme, naquele ano, a 7 d’Or du Documentaire, na França, além de um Golden Gate Award,
no festival internacional de São Francisco.
Ao justificar a importância de uma obra como Mémoires d’immigrés, a cineasta
observa que “l’immigration, et plus particulièrement l’immigration maghrébine, c’est
quelque chose qui fait encore mal aujourd’hui”146 (BENGUIGUI, 1997 apud JOHNSON-EVANS,
2009). As feridas deixadas pela imigração magrebina, especialmente do povo argelino,
podem ser atribuídas a uma série de fatores: a experiência de ser colonizado e a dura guerra
de independência, a relutância por parte do Estado francês em reconhecer a imigração como
um componente da história do país, e o tratamento contínuo imposto a esses indivíduos e
seus filhos como cidadãos de segunda classe. De acordo com Sylvie Durmelat (2000),
“Mémoires d’immigrés *…+ constitutes a successful, even profitable televisual, cultural and
economic operation, indicating that ‘immigration’ as a cultural object is finally showable and,
more importantly, acceptable”147 (DURMELAT, 2000, p. 172).
Além disso, Sylvie Durmelat (2000) afirma que o sucesso do documentário é também
fruto do que é excluído – ou brevemente aludido –, como a questão da guerra da Argélia, a
agitação nas periferias francesas e a presença de um Islã fundamentalista e reacionário
inserido na comunidade imigrante magrebina. Respondendo a isso, Yamina Benguigui
aponta que: “Pour Mémoires d’immigrés, j’ai voulu raconter une histoire qui était celle de la
mémoire. Ces vieux vont partir sans rien nous laisser. Rien n’a été réfléchi sur la suite, je
voulais inscrire nos parents dans l’histoire” 148 (BENGUIGUI, 1998 apud JOHNSON-EVANS,
2009).
Apesar de críticas como esta e do tom de reconciliação que perpassa o longa de
Yamina Benguigui, é possível notar um discurso crítico que emerge do entrelaçamento dos
diferentes elementos que compõem o documentário, sobretudo durante a primeira parte,
que focaliza os trabalhadores que migraram para a França após a Segunda Guerra Mundial,
visando ajudar na reconstrução do país, que estava destruído. Les Pères aponta para o fato
de que, apesar da descolonização estar acontecendo, à época, do outro lado do
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Mediterrâneo, no país europeu, o trabalhador oriundo do norte da África ainda estava
inserido na condição colonial de exploração, além de ser submetido a todos os encargos
adicionais de preconceito racial e religioso.
While the newly emerging Algerian nation was already actively creating its
own history (and myths, some would argue), the Algerians who had
emigrated to France, mostly for economic reasons, were all but forgotten or
ignored by both their home and host countries 149 (JOHNSON-EVANS, 2009,
p.26).

389

Perpetuando o espaço colonizado, as imagens de arquivo que a diretora opta por
incluir, na sua obra, chamam a atenção para as condições de moradia dos trabalhadores, na
maioria das vezes, deploráveis. Grupos de cinco pessoas, ou mais, dividem o mesmo quarto,
sem eletricidade ou água corrente. Conforme assinala, em sua entrevista na obra, Joel
Dahoui, responsável pelo recrutamento de muitos daqueles que viriam a laborar no país
europeu, “the immigrant regresses from ‘personne’ to ‘produit’ to ‘déchet’ within the space
of a few sequences”150.
Já na segunda parte de Mémoires d’immigrés, intitulada Le Mères, passamos do
espaço público masculino para o doméstico feminino. O documentário evidencia isso ao
realizar as entrevistas com as mães, principalmente, nas suas residências. Assim como os
maridos, muitas dessas mulheres descrevem seu desejo por oportunidades no país da
Europa e, embora ambos encarem, diariamente, obstáculos para alcançá-las, várias das
representantes do sexo feminino selecionadas por Yamina Benguigui para comporem a
narrativa parecem ter encontrado um espaço de liberdade para si e família na França, já que,
nos países de origem, tinham que conviver com casamentos arranjados, a violência
doméstica e não tinham direito à educação. Um dos exemplos mais interessantes é o de
uma mulher chamada Zohra Flissi, que trabalhou em uma fábrica até ajuntar dinheiro para
montar o seu próprio negocio. Ela se sente mais francesa do que argelina, já que no país
africano ela vivia sufocada e sem perspectivas.
Por fim, a terceira parte do documentário, nomeada Les Enfants, mostra que haja
vista que experiências dos imigrantes norte-africanos são desconhecidas do público bem
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Tradução: “Enquanto a nação argelina emergente já estava criando ativamente a sua própria história (e
mitos, alguns diriam), os argelinos que tinham migrado para a França, sobretudo por razões econômicas, foram
ignorados e esquecidos por ambos os países, o de origem e o de acolhimento”.
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Tradução: “O imigrante passa de ‘pessoa’ para ‘produto’ para ‘dejeto’ rapidamente”.

como ausentes das narrativas oficiais, os seus filhos e netos, nascidos principalmente na
França, possuem pouco conhecimento acerca da história de suas famílias.

Considerações finais
Após tecermos todas essas considerações, podemos afirmar que os filmes feitos pela
cineasta Yamina Benguigui testemunham as experiências diversas que os processos de
colonização e descolonização acarretaram na sociedade francesa. O que faz com que suas
obras sejam consideradas tão especiais, principalmente, os documentários Femmes d’Islam
e Mémoires d’immigrés, é o fato de que estes abrangem tanto os fatos históricos objetivos
quanto acontecimentos pessoais daqueles que se encontravam inseridos nesses contextos.
Dessa forma, aquilo que emerge de seus filmes são as sensações diversas que cada um
experimentou acerca dos mesmos momentos históricos franceses. Logo, o lieu de mémoire
reconstituído por tais obras pode, por sua vez, criar importantes condições para o
estabelecimento de uma memória coletiva nacional que seja bem mais inclusiva, ou seja,
que não seja construída somente por narrativas singulares e unilaterais, mas sim através de
múltiplos pontos de vista. Isto certamente inclui a população oriunda do norte da África, em
sua maioria muçulmanos, que atualmente representa considerável parcela da população do
país europeu e que, infelizmente, ainda não se vê integrada.
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Nossa proposta é discutir manifestações de diferentes matrizes religiosas na literatura
ocidental. Não nos referimos apenas ao mosaico de crenças do atual contexto globalizado,
mas ao processo histórico que permitiu aos ocidentais, desde o Renascimento, tomar
contato com os modos de pensar o mundo alheios à cultura judaico-cristã teocêntrica e, a
partir disso, repensar sua identidade. Se a imposição da matriz cristã sobre os povos
dominados não a conservou inalterada (o sincretismo religioso é sempre uma via de mão
dupla), somou-se ainda a esta revisão de si a releitura do passado e das tradições pagãs
anteriores ao Cristianismo no Ocidente. Nesse sentido, a literatura é a arena por excelência
do conflito religioso, da discussão da tolerância e da diversidade de crenças. São abundantes
os exemplos que trazem à tona o encontro (nem sempre pacífico) de diferentes
“sacralidades” com a matriz cristã ocidental: as religiões dos orixás em Jorge Amado, o
cristianismo mestiço em Guimarães Rosa, as religiões indianas em Hesse, o gnosticismo em
Yeats, as releituras modernas de epopeias e tragédias gregas etc. Mesmo quando trata do
mundo profano, a arte literária revela ainda uma multiplicidade de configurações simbólicas
da linguagem e de temas associados ao sagrado – tabus, arquétipos, práticas espirituais,
corporeidades – remodelados em diferentes gêneros textuais que fazem emergir
mentalidades tributárias aos mitos e aos ritos. Portanto, os estudos comparados e os
pressupostos teóricos desenvolvidos por Eliade, Campbell, Jung, Rudolf Otto e Cassirer
poderão ser contemplados neste GT, além das abordagens restritas às teorias da literatura e
da tradução.

A linguagem do eterno em Murilo Mendes
Edson Munck Junior151

RESUMO: Através da obra Tempo e eternidade, publicada por Murilo Mendes em 1935,
pode-se ler um diálogo do modernismo brasileiro com a tradição bíblico-cristã ocidental. Em
sua primeira edição, o referido livro, que foi elaborado em parceria com o poeta Jorge de
Lima, tinha como epígrafe o mote “restauremos a Poesia em Cristo”. Dessa maneira, os
poemas ali contidos pretendiam efetivar os esforços da intelligentsia católica brasileira com
vistas à reelaboração da experiência e da significação do sagrado cristão na primeira metade
do século XX no país. Com base no corpus crítico-teórico de José Guilherme Merquior, Laís
Corrêa de Araújo, Octávio Paz, Mircea Eliade e outros autores, verificou-se como se deram
esses mecanismos de associação entre a linguagem poética modernista muriliana e a
linguagem religiosa cristã, refletindo-se sobre os efeitos dessa aproximação. Nesse sentido,
através deste trabalho, sugere-se um exercício de leitura de alguns poemas murilianos
inseridos em Tempo e eternidade que tematizam o encontro da linguagem modernista com
a linguagem do eterno, ressignificando o sagrado.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Sagrado. Murilo Mendes. Poesia. Modernismo.

Palavra inicial
Publicado em 1936, na revista Lanterna Verde, “O eterno nas letras brasileiras”, de
Murilo Mendes, problematiza questões relacionadas aos contextos cultural e educacional no
Brasil, destacando o aspecto de “crise” que ocuparia o cenário naqueles dias. Em contraste à
visão marxista que, em voga, poderia supor decorrerem as vicissitudes daquele momento,
essencialmente, do capitalismo, o autor postula que, sem “negar os vícios da organização
capitalista”, os problemas advém de uma questão mais antiga, pois “a queda inicial do
homem é a fonte de todas as nossas fraquezas” (Mendes, 1936, p. 43-44).
No artigo, o autor defende que o modernismo está intimamente ligado ao declínio
religioso, pois “a arte moderna nasceu e desenvolveu-se sob o signo da revolta do homem
contra Deus”, maculando as produções culturais e o saber com um “relativismo” (Mendes,
1936, p. 44). A consciência moderna, para o autor, parece abolir aquilo que, no passado, foi
considerado válido, julgando “que as ideias de seu tempo são as únicas verdadeiras”
(Mendes, 1936, p. 44). Em contraposição ao materialismo histórico, propõe-se a tese de que
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os “valores eternos são valores que atravessarão todas as épocas e todos os regimes
políticos”, já que “os elementos místicos da alma humana não estão sujeitos ao tempo.
Colocado no tempo, o homem tende continuamente a abstraí-lo” (Mendes, 1936, p. 44).

Levando em conta que a ideia do tempo é “central em toda a arte e filosofia
modernas” (Mendes, 1936, p. 45), o poeta, conciliando contrários, apresenta sua visão:
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a vida eterna começa neste mundo mesmo: o homem que distingue o
espírito da matéria, a necessidade da liberdade, o bem do mal , e que aceita
a revelação de Cristo como solução para o enigma da vida, este homem já
incorpora elementos eternos ao patrimônio que lhe foi trazido pelo tempo.
O tempo não minou uma única afirmação de Cristo; a ciência, apesar de
seus formidáveis esforços, não conseguiu destruir nem uma de suas
palavras. “Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão”
(S. Matheus, XXIV, 35). A sabedoria de Cristo não está ligada às correntes
econômicas, políticas e científicas de sua época, eis porque o Evangelho é
novíssimo e atualíssimo, enquanto várias teorias modernas, dos séculos 19
e 20, nos parecem – e o são de fato – velhíssimas (Mendes, 1936, p. 45).

Em avanço na crítica literária que tece, a considerar como advinda da República a
“sociedade moderna do Brasil”, Murilo Mendes diz haver “vestígios da formação espiritual
cristã” nas produções literárias nacionais até aquele tempo, mas identifica, de modo geral, a
prevalência da “mentalidade liberal e mesmo cética” nas letras daqueles dias (Mendes,
1936, p. 45). Segundo o autor, o espírito religioso encontrava-se caricaturado, deformado,
prefigurando um “Jesus incolor, individualista, burguês”, além disso, com esses
procedimentos, as produções literárias cometeram, aos olhos do crítico, “pecados litúrgicos,
pecados teológicos e pecados poéticos” (Mendes, 1936, p. 45).
O texto apresenta o cenário modernista brasileiro marcado por uma série de
resistências à expressão dos valores cristãos nas produções literárias. Tal renitência se
deriva, segundo Murilo Mendes, da noção de ruptura com o passado que motivava a arte
moderna. Ademais, o poeta identifica, em diversos escritores, uma certa ignorância, um
certo desconhecimento do cristianismo, que geraria a reação contrária à fé cristã e
demonstraria a existência de uma “sede de Deus” em outras obras e autores (Mendes, 1936,
p. 46-47). Murilo, veementemente, contesta a noção de que o abrir mão dos valores eternos
seria a solução ou o caminho mais adequado de se promover e executar a poesia moderna.
A argumentação muriliana quer validar a “necessidade das coisas permanentes” (Mendes,
1936, p. 47). Como alguns exemplos de poetas contemporâneos seus que insistiam na

tematização dos valores eternos, são citados os nomes de Jorge de Lima, Ismael Nery,
Vinícius de Moraes, Dante Milano, Carlos Drummond de Andrade e Tristão de Athayde
(Mendes, 1936, p. 46-48).

A linguagem do eterno em Tempo e eternidade

Se a lírica muriliana é “lírica em que a religiosidade é uma vigorosa amplificação do
olhar interpretativo com alto rigor verbal” (Merquior, 1972, p. 210), compete olhar, com o
poeta, para a figura do Cristo que agora revela mais um de seus aspectos de intervenção na
realidade humana.
O JUSTIFICADOR
Teu espírito se dilata para abraçar a criação.
Chegam famílias das pirâmides para te verem.
Outras chegam dos confins dos mares.
A noite te anuncia pelos seus astrônomos e suas estrelas,
O dia te proclama pelos seus sinos e pelos seus jornais.
Gerações inumeráveis crescem à sombra da tua Igreja.
Atravessas campo e deserto, sobes em arranha-céus,
Voas no aeroplano, desces no submarino,
Abalas a alma do cego, do criminoso e da perdida.
Presides ao casamento, ao nascimento, à morte e à ressurreição.
Os homens te dividem em mil imagens falsas:
Mesmo assim, mutilado, esquartejado, sujo,
Dás a todos o único, o insubstituível consolo.
Tuas parábolas publicadas em edições de engraxate
Comovem ao mesmo tempo o ignorante e o poeta.
Os maus sacerdotes em vão procuram te ocultar:
Tu os convertes na última hora, como ao bom ladrão.
Espalhas pela terra teu corpo e tua alma em pedaços,
E cada alma, mesmo ruim, é uma relíquia tua.
Diariamente o mundo te persegue e te mata,
Diariamente ressuscitas e atrais o mundo a ti.
(Mendes, 1994, p. 252)

O movimento inicial sugerido pelo poema é o de convergência. A criação, as “famílias
das pirâmides” e outras “dos confins dos mares” são envoltas pelo abraço do Justificador. O
anúncio noturno e a proclamação diurna promovem a dilatação da figura daquele que faz
justiça e que torna os homens justos em todo tempo e em todo domínio: “astrônomos” e
“estrelas” apontam para ele, “sinos” e “jornais” também o indicam, conciliando, nessa
última imagem, o caráter solene e sacro dos sinos e o aspecto banal e profano que os
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“jornais” sugerem. O justificador é aquele capaz de reunir dia e noite, sinos e jornais com
vistas à execução da sua tarefa.
O emprego da hipérbole no verso “Gerações inumeráveis crescem à sombra da tua
Igreja” indicam a identidade do justificador: ele é o Cristo, o cabeça da Igreja na metáfora
paulina. A imagem das gerações crescendo à sombra eclesial indica a presença protetora do
Messias, assegurando o crescimento e, ao mesmo tempo, o potencial criador que se
mantém na Igreja, já que ela emana a pulsão de vida do Cristo que se multiplica nas
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gerações inumeráveis. Considerando o excerto “sobes em arranha-céus”, pode-se ler uma
ironia nessa formulação, dado que essas expressões arquitetônicas, potencialmente,
sugerem a narrativa acerca da Torre de Babel152, atualizando a pretensão dos homens para o
contexto da modernidade. O gesto irônico residiria no fato de, visitados por aquele que vem
dos céus, escolhe a encarnar-se, habitar no nível terrenal a fim de executar a sua obra
redentora. Assim, os homens ainda querem ser deuses, enquanto o Deus-Filho escolhe o
caminho inverso na encarnação. Essa contraposição da atitude orgulhosa, lida nas obras
humanas com a disposição do Cristo de rebaixar-se e se tornar semelhante aos homens,
opera em meio ao jogo irônico desse percorrer os “arranha-céus”.
Episódios dos Evangelhos, narrando ações de Jesus Cristo (encontro com o “cego”,
com o “criminoso”, com a “perdida”; além do “casamento”, do “nascimento”, da “morte” e
da “ressurreição”), são brevemente aludidos no poema, em uma justaposição de cenas que
resume a atuação do justificador. Cônscio, aparentemente, das marcas que deturparam a
mensagem cristã, o sujeito lírico, em um pronunciamento apologético, denuncia as falsas
imagens do justificador, comprovando a violência dessa ação adulteradora pela tríplice
caracterização do Cristo “mutilado, esquartejado, sujo”. O sofrimento é material que depura
o ministério messiânico e, nesse aparente prejuízo do falseamento da imagem e da violenta
agressão sofrida, desponta a oferta: “Dás a todos o único, o insubstituível consolo.” Note-se
o emprego do “todos”, abarcando mesmo os falseadores e os violentos que atingem o
justificador. O emprego do artigo definido “o” singulariza o consolo ofertado e, além disso,
essa singularização é reforçada pelo emprego do adjetivo “insubstituível”.
A explicitação da fala e dos ensinos de Cristo através das “edições de engraxate”
ratifica a abrangência da mensagem anunciada pelo justificador, permitindo que “ignorante”
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e “poeta” sejam comovidos pelas palavras, tornadas compreensíveis para todos. À
linguagem simples dessas “edições”, o sujeito lírico contrapõe a presunção erudita dos
“sacerdotes” que, paradoxalmente, deveriam promover a relação entre o divino e os demais
homens, mas acabam a dificultando, já que ocultam o justificador. Ocultação vã é esta, pois
como se pode ocultar aquele que se dilata e abraça a criação?
O exercício poético muriliano em Tempo e eternidade faz ressoar a ideia de Octavio
Paz que diz: “A poesia revela este mundo; cria outro” (Paz, 2012, p. 21). Ao diagnosticar o
mundo fraturado, caído e perdido, o poeta enxerga a figura do Cristo como aquele capaz de
restaurar a condição humana limitada pela queda, aquele capaz de restaurar a Poesia. Desse
modo, nas referências poéticas que aludem à parousia, ao Apocalipse, à consumação dos
séculos, às tensões do tempo, Murilo Mendes estabelece um diálogo com as visões joaninas,
exercitando a possibilidade de criação de outro mundo pela palavra. O poeta se vê como e
se torna espectador dos acontecimentos que culminam na revelação, conforme se pode ler
no poema seguinte.
A TESTEMUNHA
O céu se retira como um livro que se enrola.
Um anjo blindado solta os sete pecados mortais.
Homens-cavalos galopam furiosamente nas ruas,
Homens ajoelham-se diante do sexo duma fêmea,
Outros diante dum ídolo de ouro e prata.
Poderosos refletores iluminam milhares de sovacos.
Quem passeia no mar, quem sonha no mar
Se o mar está tinto do sangue derramado das virgens.
Mil fanáticos fuzilam o coração de Jesus.
Chacais hienas e urtigas invadem a alma dos ditadores.
Crianças nascem nos tanks ao som de um clarim.
As cidades transbordam de famintos,
Famintos de comida e da palavra de consolo.
Poeta, cobre-te de cinzas, volta à inocência,
Impede que se derrame o cálice da ira de Deus,
Tu que és a testemunha sustenta o candelabro,
Monta o cavalo branco e reconstrói o altar
Onde se transforma pão e vinho,
Indica à turba as profecias que se hão de cumprir,
Revela aos presos olhando atrás das grades
Que o mundo será mudado pelo fogo do Espírito Santo,
Descerra os véus da Criação, mostra a face do Cristo.
(Mendes, 1994, p. 261-262)

396

Basicamente, podem ser percebidos dois movimentos distintos no poema: as duas
primeiras estrofes concentram-se na acumulação de imagens aludindo a um cenário caótico
e a última estrofe corresponde a um direcionamento do sujeito lírico ao poeta. Ao longo dos
versos, elabora-se uma série de imagens, formulando episódios que, desde o início, aludem
ao Apocalipse. Mediante a comparação presente no primeiro verso, “O céu se retira como
um livro que se enrola”, tem-se a referência à consumação, à retirada da presente era, à
semelhança de um livro se enrolando. Esse movimento de similitude desencadeia, nos
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versos subsequentes, a afluência de imagens que corroboram com a sugestão escatológica
preliminar, posto que se tornam flagrantes no texto as alusões à imagética apocalíptica.
No poema, a presença de alguns termos, tais como “blindado”, “refletores”,
“fuzilam”, “ditadores”, “tanks”, “clarins”, “famintos”, “presos”, “grades”, pode aludir ao
contexto belicoso que marcou as primeiras décadas do século XX. Nesse momento da
história humana, podem-se entrever o caos, os conflitos, as tensões, a confusão, enfim, os
desajustes entre os homens, elaborando um contexto marcado pela violência e pelo sangue
(“Mil fanáticos fuzilam o coração de Jesus”), pela sede de poder (“Chacais hienas e urtigas
invadem a alma dos ditadores”), pelas vítimas inocentes (“Crianças nascem nos tanks ao som
de um clarim” e “As cidades transbordam de famintos”). A condição humana está
problematizada nos versos de “A Testemunha” e, exemplificando-se essa problematização,
encontra-se nos versos “Homens ajoelham-se diante do sexo duma fêmea, / Outros diante
dum ídolo de ouro e prata” a denúncia das facetas do desejo humano.
Após os treze primeiros versos, desponta no poema uma dicção distinta. Através do
apelo que se torna evidente pelo uso do vocativo (“Poeta”) e dos verbos imperativos na
última estrofe (“cobre-te”, “Impede”, “volta”, “sustenta”, “Monta”, “reconstrói”, “Indica”,
“Revela”, “Descerra” e “mostra”), ocorre um direcionamento da voz lírica ao “Poeta”,
sugerindo-lhe atitudes a serem tomadas, nesses tempos referidos, desde o início do poema.
Em tempo, convém notar que, em “A Testemunha”, o poeta deixa evidente a configuração
trinitária do Deus cristão, indicando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também
ela como testemunho da eternidade em meio aos homens.
O vigor da voz e da presença do Verbo divinal desponta no texto como alternativa
para a existência permanecer viva e plena, recriando-se. A possibilidade de reconciliação dos
homens com Deus fulgura como uma oportunidade de se contemplar a harmonia entre
tempo e eternidade, entre a dimensão do divino e a do humano. Convém lembrar que “o

poema é via de acesso ao tempo puro, imersão nas águas da existência. A poesia não passa
de tempo, ritmo perpetuamente criador” (Paz, 2012, p. 34). Assim, parece que “A
Testemunha”, último poema de Tempo e eternidade, conclui o percurso da restauração
empreendido pelo sujeito lírico muriliano, expressando esse contato com o sagrado tempo
que não passa e, insistentemente, quer se manifestar de modo criador, ainda que no epílogo
da obra.
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Conclusão
Em Tempo e eternidade, Murilo Mendes reabilita o sagrado, dando-lhe dicção
moderna. O solene defronta-se com o banal e, nesse intercâmbio, estabelece vínculos que
operam para a apreensão de modos existenciais diversos para os homens. O poeta,
decifrando as pistas divinas na modernidade, canta os possíveis caminhos para se encontrar
e experimentar o sacro. No que tange às relações com a cultura judaico-cristã, o poeta figura
como um arauto do Antigo e do Novo Testamento por meio da teia poética que elabora. O
tempo e o espaço são estendidos, permitindo que a voz lírica percorra e se torne conviva dos
personagens bíblicos, companheira do homem do início do século XX e das gerações futuras.
A fecundidade do texto bíblico se converge na poiésis muriliana. O poeta desdobra-se,
então, em arauto, apóstolo, evangelista, comunicador, criador, à imagem e semelhança do
Criador, de um discurso semeador da mensagem cristã na dinâmica da poesia moderna que
bebe das fontes da tradição. O discurso que desponta em Tempo e eternidade carrega
consigo os valores eternos e a figura de Cristo que, para o convertido Murilo Mendes,
protagonizam a tessitura poética da obra, operando em uma discursividade moderna,
dialética e, também, apologética.
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Em busca de viver simplesmente: o Zen- Budismo na vida e na obra de Caeiro
Elisângela Aparecida de Souza Alves
Resumo: A linguagem da literatura é lugar privilegiado para a manifestação do mistério, uma
vez que permite vislumbrar o espírito humano. O objetivo do presente trabalho é mostrar os
caminhos de um místico poeta que surgiu dentro da alma de outro poeta. Surgiu do
“fingimento poético”, mas ganhou vida e brinda a nós, leitores, com poemas de um mistério
profundo, apesar de escrever que “as cousas não têm mistério nenhum”. Esse poeta místico
da linha zen é Alberto Caeiro da Silva, heterônimo de Fernando Pessoa. O trabalho iniciar-seá com o traçado de um histórico do Zen, chegando ao Zen no Ocidente, enfatizando os
conhecimentos a nós transmitidos por D. T. Suzuki. O passo seguinte consistirá em uma
breve análise do fenômeno da heteronímia em Fernando Pessoa para chegar à vida e à obra
de Caeiro. Para finalizar, será mostrado como o zen se desnuda na poética do místico
português em questão. A trajetória de vida desse místico- poeta assinala para a importância
da vida e do viver simplesmente, aproveitando a beleza de cada momento, sentindo o
mundo, estando plenamente inserido na Natureza que ama, respeita e da qual faz parte.
Caeiro presenteia o leitor com belíssimas lições de vida, de silêncio e de contemplação sem,
porém, nunca pensar nisso.
Palavras-chave: Poesia. Heteronímia. Zen-Budismo.

Introdução
No presente trabalho, mostrarei os caminhos de um místico poeta que surgiu dentro
da alma de outro poeta. Surgiu do “fingimento poético”, mas ganhou vida e brinda a nós,
leitores, com poemas de um mistério profundo, apesar de escrever que “as cousas não têm
mistério nenhum”. Esse poeta místico da linha zen é Alberto Caeiro da Silva, heterônimo de
Fernando Pessoa.
O trabalho iniciar-se-á de forma bastante didática: apresentarei alguns conceitos
importantes no Budismo Zen presentes na obra de Suzuki, um dos introdutores do Zen no
Ocidente. O passo seguinte consistirá em tangenciar o fenômeno da heteronímia em
Fernando Pessoa para chegar à vida e à obra de Caeiro.
Para finalizar este trabalho, mostrarei como o zen se desnuda na poética do místico
português em questão: Caeiro.
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Caro leitor, prepare-se para uma viagem dialética, uma viagem deveras interessante
pelo zen, tendo, como via, teóricos e poetas. Prepare-se também para viver o zen, para se
“sentir bem” com a “dor do poeta”; afinal, como declara Pessoa, “o poeta é um fingidor”.
Será? Será que um poeta místico também?
1. O Zen no ocidente: uma viagem pela obra de Suzuki em busca do caminho
A espiritualidade budista Zen está aberta a todos; por isso, quando chegou ao
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Ocidente, muitas interpretações equivocadas surgiram. Muitos confundiram com
“amoralismo”, doutrina do tudo pode, do “amor- livre”, “do carpe diem”.
A espiritualidade zen não pode ser compreendida através de simples palavras; além
disso, rompe com a lógica ocidental. Há a tentativa de ir além do dualismo e de conseguir a
iluminação na vida diária, o que requer disciplina. Essa espiritualidade nasceu com
Bodhidharma, o qual viveu entre 470-532. Esse mestre reagiu ao budismo teórico,
enfatizando a prática. Não queria fundar escola alguma, queria somente transmitir o
dharma. Tinha como princípios básicos a prática do zazen, a “a busca da iluminação nas
próprias atividades cotidianas, como recolher água ou cortar madeira” (YAMPOLSKY, 2007,
p. 13); ou seja, a busca do nirvana no samsara, do “viver plenamente no presente”
(YAMPOLSKY,2007, p.17) e na presença dos koans.
O praticante do zen busca a iluminação através da meditação profunda. Segundo
YAMPOLSKY (2007, p.3), “Essa iluminação é alcançada pela transmissão de mestre a
discípulo, uma transmissão que se faz de uma mente a outra, em geral sem o uso de
palavras ou letras”. No Zen, portanto, é fundamental a presença do mestre. É ele quem
ajuda o discípulo na caminhada rumo ao satori, depois ao nirvana. É através dele também
que o iluminado consegue retomar seu caminho no samsara. Há muitos grandes mestres
zen, como Dogen, Alguns deles, como Taisen Deishimaru e Thich Nhât Hanh, saíram do
Japão para espalhar pelo mundo os ensinamentos referentes a essa espiritualidade. Não me
aterei, nesse texto, a esses mestres, mas ressalto a importância do trabalho deles, voltado
para ensinar o Caminho, a ajudar a atravessar o vazio. Um trabalho pautado nas quatro
nobres verdades e no respeito e no amor a todos os seres viventes.

Daisetz Suzuki, o mestre cuja obra fornecerá a base teórica principal desse trabalho é
uma das maiores autoridades da Filosofia Budista e Zen-Budista, publicou muitos livros a
respeito do tema em questão e era muito respeitado entre os mestres budistas, apesar de
não ter sido sacerdote de nenhuma designação budista. Foi, na verdade, doutor em Letras e
professor de Filosofia Budista. Porém, conheceu a cultura japonesa e o Zen em profundidade
e também o modo ocidental de pensar, tornando mais acessível a nós essa prática espiritual.
Segundo Suzuki, “a experiência pessoal é tudo no zen” (2011, p. 53), uma vez que só
é passível entender aquilo a que acessamos. “A fundação de todos os conceitos é a
experiência simples” (SUZUKI, 2011, p. 54). Isso nos remete ao que já dissemos
anteriormente sobre prática e vivência cotidiana.
Muitos estudiosos das espiritualidades orientais, motivados pela doutrina do vazio,
ligam o zen ao niilismo, o que não é uma visão adequada. “O Zen sempre desejou captar o
fato central da vida, o qual nunca poderá ser traduzido à mesa dissecadora do intelecto”
(SUZUKI, 2011, p.73). Isso acabará levando o discípulo e o mestre a negativas. Mas o
essencial é continuar “perguntando ao zen o que foi deixado ao fim de todas essas
negativas” (SUZUKI, 2011, p. 73). O zen nega ou afirma não com a intenção de trabalhar com
a lógica, mas de chegar ao “fato último da experiência”, o qual “não pode ser escravizado a
qualquer lei artificial ou esquemática de pensamento nem à antítese do sim e do não, nem a
qualquer fórmula seca epistemológica”. (SUZUKI, 2011, p. 77)
Há a vacuidade no zen, mas é um vazio pleno que só pode ser entendido por quem
“deixou cair corpo e mente” e percebe que “as montanhas são só as montanhas e os rios só
os rios”. (Trecho de uma sentença zen)
Um outro engano do ocidental é achar que, para ser zen, deve-se buscar o Buda. O
Buda não é buscado, o que se procura é o si mesmo. Dessa forma, parece uma proposta do
Zen um retorno ao si mesmo, mas tal retorno deve ser realizado no âmbito do cotidiano, na
realização de nossas tarefas corriqueiras, “não tratando a vida como uma espécie de
exercício metafísico.” (SUZUKI, 2011, p. 76); afinal, como revelou o poeta Caeiro, “há
metafísica bastante em não pensar em nada”. (PESSOA, 1993, p.19)
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O Zen é, acima de tudo, prático, economiza nas palavras e preconiza que devemos
apenas viver sem parar para pensar na logicidade ou ilogicidade das coisas. “A vida para o
zen deve ser vivida da mesma forma que o pássaro voa pelo ar, ou o peixe nada no seio das
águas.” (SUZUKI, 2011, p. 87). A espiritualidade em questão, antes de tudo, não se explica,
vive-se. Vive no sol que nasce, na flor que desabrocha, na criança que sorri, no ancião que
derrama uma lágrima. “A ideia do zen é captar a vida assim como ela é (...) se estou
vivendo, estou vivendo zen.” (SUZUKI, 2011, p. 98). Dessa maneira, Zen implica em
403

treinamento da mente para desenvolver nosso olhar e fazer-nos VER a vida a partir da adualidade e de forma prática.
2. Caeiro: um místico e poeta que vive o Zen sem parar para pensar nisso
Começo minha exposição, apresentando nosso místico que também é poeta. Prefiro
nessa ordem, mas, se desejar, poderá vê-lo como poeta que também é místico. Alberto
Caeiro da Silva nasceu no final do Século XIX, mais precisamente, no ano de 1889. Nasceu
em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Muito cedo perdeu os pais; logo, foi
marcado pela consciência da impermanência. Seu conhecimento de mundo era prático,
resultado da observação e da vivência no mundo. Caeiro conhecia o mundo pelos sentidos,
pelos órgãos do sentido; dessa forma, “(...) Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la/ E comer um
fruto é saber-lhe o sentido *o gosto+.” (CAEIRO, 1993, p. 29) 153
Desejo ressaltar que não tratarei Caeiro como um dos “eus” de Fernando Pessoa,
mas como um ser que teve vida própria e que mostra sua visão sobre o que é viver através
de seus poemas. Mais ainda, que mostra a visão de um místico zen sobre a vida. PERRONE
MOISÉS diz “que reduzir uma obra a um comparatismo ingênuo do tipo ‘isto se parece com
aquilo’ não levaria a nada.” (PERRONE MOISÉS, 2001, p. 153). Concordo com essa estudiosa
153

Alberto Caeiro da Silva é um dos heterônimos de Fernando Antônio Nogueira Pessoa, poeta Português que
viveu de 1888 a 1935. Modernista e dotado de uma capacidade intelectual sui generis, Pessoa criou 72
personalidades distintas de si. Para muitas delas criou uma trajetória de vida, com data de nascimento e morte,
profissão e plataforma de engajamento. No caso de Alberto Caeiro, o próprio Pessoa relata, em carta ao amigo
Adolfo Casais Monteiro, “levei uns dias a elaborar o poeta mas nada consegui. Num dia em que finalmente
desistira – foi em 8 de março de 1914 – acerquei-me de uma cómoda alta, e tomando um papel, comecei a
escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de
êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim.
Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a
quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: aparecera em mim o meu
mestre. Foi essa a sensação imediata que tive.”. (Carta de Fernando Pessoa a Adolfo Casais Monteiro, escrita
em 13 de janeiro de 1935, p. 3)

de Pessoa e é por isso que, ao apresentar os poemas, mostrarei a visão de um ser sobre o
mundo. Caeiro, apesar de ser um ocidental, apresenta uma mentalidade mais próxima
daquela de um oriental: busca o silêncio, a vida cotidiana, busca simplesmente viver.
No poema II de Poemas Inconjuntos, “O MEU OLHAR é nítido como um girassol”, é
possível perceber alguns traços do zen presentes em Caeiro: a valorização do olhar (“o MEU
OLHAR é nítido como um girassol” ou nos versos “Creio no mundo como num malmequer/
porque o vejo”). O olhar é o principal meio de o poeta captar a realidade que está à sua
volta. Ressalta a atenção dada ao momento e mostra ser a vida algo que não se repete. (“E o
que vejo a cada momento/ É aquilo que nunca antes eu tinha visto”). Isso lembra a
importância que o tempo tem para o zen e marca uma oposição ao olhar ocidental que diz
ser a vida uma repetição de fatos passados.
Ainda nesse poema, é possível observar uma espécie de “culto” ao não pensar, que
dialoga com a negação do intelecto presente no zen. Portanto, estamos diante de um
homem que acredita haver outras formas de perceber o mundo que não a analítica e
intelectualizante. Observe os versos os quais apontam para isso: “Porque o vejo *o mundo+.
Mas não penso nele/ Porque pensar é não compreender.../ O Mundo não se fez para
pensarmos nele (Pensar é estar doente dos olhos)/ Mas para olharmos para ele e estarmos
de acordo...”(PESSOA, 2007). Pensar é usar o intelecto, é perder a ligação direta com o
mundo e fechar os olhos para o que está a nossa volta, é perder a oportunidade de
iluminação. O Mundo foi criado para vivermos simplesmente, para concordarmos com a
criação e desfrutarmos dela. Desse modo, nesse texto, há o que parece ser a “receita” para
recuperarmos o nosso olhar primordial, o olhar do zen: “(...) ter o pasmo essencial/ que tem
uma criança se, ao nascer, / Reparasse que nascera deveras...” (PESSOA, 2007).
A realidade tem uma importância muito grande para o Budista, notadamente para o
zen. Não é sem razão que sempre encontramos a menção àquele ditado: “antes de me
tornar esclarecido, os rios eram os rios e as montanhas eram as montanhas. Quando
comecei a tornar-me esclarecido, os rios já não eram rios e as montanhas já não eram
montanhas. Agora, depois que me tornei esclarecido, os rios voltaram a ser rios e as
montanhas voltaram a ser montanhas.”.(SUZUKI, 1993, p. 137). A realidade, para Caeiro, é a
Natureza, na qual está inserido e pela qual demonstra um profundo amor, mas perceba, a
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natureza é amada não porque o poeta tem um saber intelectualizado em relação a ela, mas
porque simplesmente a ama e ele a ama exatamente porque não a dissecou com o olhar de
um intelectual: “Se falo da Natureza não é porque saiba o que ela é, /Mas porque a amo, e
amo-a por isso,/ Porque quem ama nunca sabe o que ama/ nem sabe por que ama, nem o
que é amar...” (PESSOA, 2007)
Os dois versos finais do poema resumem em parte a filosofia de Caeiro e muito da
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filosofia do Zen: “Amar é a eterna inocência,/ E a única inocência não pensar...” (PESSOA,
2007). Cabe ressaltar que o poeta em questão nega a filosofia, dizendo não ter filosofia
nenhuma, mas, apesar dessa negação, é possível a leitura filosófica de sua obra. Porém, esse
olhar filosófico é visto pelos estudiosos de Caeiro, não pelo poeta.
Ao estudar a meditação no zen através de Suzuki, li que “Qualquer meditação
proposta pelo zen terá de tornar as coisas como elas são” (SUZUKI, 2011, p. 62). Caeiro
aponta para isso em praticamente todos os seus poemas. Eis alguns exemplos: “Pensar no
sentido íntimo das coisas/ É acrescentado, como pensar na saúde/ ou levar um copo à água
das fontes.” (CAEIRO, 1993, p. 20) ou O único sentido íntimo das coisas/ É elas não terem
sentido íntimo nenhum” (CAEIRO, 1993, p. 20). Há sempre esse ver as coisas como são, sem
intelectualizá-las.
O sentir do zen é o sentir encontrado em Caeiro. Nós ocidentais, vemos o sentir
como sentimentos, mas sentimentos envolvem o dualismo eu x mundo e o intelecto. No zen,
“o sentir deve ser compreendido na acepção mais profunda ou na forma mais pura”.
Quando se diz ‘este é o sentimento’, indica-se que o Zen não mais está presente. O sentir se
dá pelos órgãos do sentido. Os sentimentos são concretos. Os conceitos acerca dos seres são
construídos a partir dessas sensações concretas. Quem pensa pelos sentidos, não
intelectualiza o mundo. Não há intermediação da razão entre o eu e o mundo. Leyla
Perrone-Moisés revela ainda que
Para chegar ao conhecimento direto das coisas pela mente-corpo, é
necessário todo um trabalho de desaprender. Assim, o ensinamento de um
mestre zen, como o do Mestre Caeiro, consiste mais num esvaziamento do
discípulo (...) do que num acréscimo de conhecimentos, tal como se
concebe o ensino ocidental. (MOISÉS, 2001, p. 161)

Caeiro exercitava essa aprendizagem de esvaziamento do racionalismo. Nesse
exercício era “essencial saber ver / Saber ver sem pensar,/ Saber ver quando se vê/ E nem
pensar quando se vê/ Nem ver quando se pensa” (CAEIRO, 1993). A fim de ver, a partir desse
olhar, nosso mestre praticava “um estudo profundo”, “Uma aprendizagem de desaprender”
e lamenta e se entristece conosco, homens que “trazemos a alma vestida!”
Tanto no Zen, quanto em Caeiro é fundamental ressaltar a importância que o
cotidiano tem para o homem, uma vez que, nas vivências do dia-a-dia, o homem chega à sua
iluminação; afinal, “o satori é a revelação do real em sua realidade, com a modificação total
da existência daquele que o experimenta; um renascimento, uma recriação do mundo e de
si mesmo” (MOISÉS, 2001, p. 170). No zen, dizemos que a iluminação se dá no âmbito do
mundo, nas atividades do cotidiano, “comendo arroz e bebendo chá”. Caeiro faz isso
sentindo o mundo à sua volta, experimentando as sensações do samsara. “Comovo-me
como a água corre quando o chão é inclinado, / E a minha poesia é natural como o levantarse vento...” (CAEIRO, 1993, p. 32).
Conclusão
O zen é uma espiritualidade do afeto e do cuidado, que valoriza o momento
presente e prima pelo “nirvana no samsara”. Nessa, o que faz a diferença é o Caminho. É
nele que o discípulo, seguindo os passos do mestre, demostra amor, respeito, generosidade
e atenção a todos os seres que habitam o mundo.
Com a apresentação de Caeiro e do Zen pela via da poesia, foi possível mostrar que
mística e literatura podem ser caminhos que se encontram e que podem levar a vacuidade e
ao satori. A trajetória de vida desse místico- poeta assinala para a importância da vida e do
viver simplesmente, aproveitando a beleza de cada momento, sentindo o mundo,
plenamente inserido na Natureza que ama, respeita e da qual faz parte. Caeiro presenteia o
leitor de seus poemas com belíssimas lições de vida, de silêncio e de contemplação sem,
porém, nunca pensar nisso.
Talvez, seguindo o exemplo do mestre Caeiro, o homem consiga paz interior,
encontrando um “sentido para a vida”.
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Caminhos missionários: escritas de si e da alteridade em “O Diário de
Simonton” (1852-1866)
Eliza Feres de Lima Moura*
Resumo: O diário é um gênero discursivo que nos permite perceber tanto os contornos da
esfera íntima de seu autor, quanto revelar aspectos importantes da vida social de uma
época, demonstrando, de modo geral, sua utilidade às Ciências Humanas. No presente
trabalho, deu-se atenção ao O Diário de Simonton (1982). Seu autor, A. G. Simonton foi uma
figura importante para o protestantismo no Brasil, especialmente para o presbiterianismo. O
diário representa um significativo documento de reconstrução histórica e, dessa forma, já foi
analisado por diferentes perspectivas. Observa-se, porém, uma nova possibilidade, via
reflexão filosófica, para abordar os fundamentos da experiência vivida em sua viagem em si.
Complementando, portanto, as abordagens já realizadas dentro das Humanidades, mas de
forma a inová-las, buscaremos responder como a corrente desconstrutivista proposta pelo
filósofo Jacques Derrida no que se refere ao tema da hos(ti)pitalidade, pode ser observada
na experiência do viajante Simonton. Recorrendo ao conteúdo do diário que abrange a
estadia no Brasil, pretende-se compreender como tais registros articulam a tríade língua,
morte e lar (terra) estudada pelo filósofo francês ao discorrer sobre a hospitalidade a partir
do estrangeiro. Este referencial teórico será útil na etapa de verificação sobre a questão da
morte suscitada e intensificada pela situação de ausência do viajante do seu local de origem,
o contato com o Brasil e com a língua portuguesa.
Palavras-chave: Estrangeiro. Missionário. Diário de viagem. Desconstrutivismo. O Diário de
Simonton.
O Diário de Simonton pode ser considerado um importante documento de
reconstrução histórica, uma vez que seu autor representa uma figura importante para a
história do protestantismo no Brasil, especificamente, para a tradição presbiteriana, um
ramo oriundo dos desdobramentos da Reforma Protestante. O norte-americano Ashbel
Green Simonton viveu no Brasil de 1859 a 1866, motivado pela condição de ser missionário
propagador da fé reformada. Em parte de seu diário são narradas suas percepções acerca
deste processo e estadia que ocorreu no período da história brasileira denominada “Brasil
Império” (1822 a 1889).
O presente trabalho pretende apresentar tal experiência de viagem analisando-a a
partir de uma perspectiva filosófica com base nos estudos de Jacques Derrida sobre a
hospitalidade a partir do estrangeiro. O objetivo, portanto, será compreender como a
*
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experiência missionária narrada por Simonton em seu diário de viagem e estadia no Brasil,
articula a tríade morte, lar (terra) e língua estudada pelo francês Derrida ao desconstruir a
hospitalidade e o estrangeiro. Este referencial teórico será útil na etapa de verificação sobre
a questão da morte suscitada e intensificada pela situação de ausência de Ashbel do seu
local de origem, o contato com o Brasil e com a língua portuguesa.
De acordo com definição trazida por Lejeune (2008) o diário tem como referência a
data. O autor não leva em conta o destinatário, o conteúdo e a forma do diário, porém
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delimita o que ele chama de “controle do tempo” como fundamental para defini-lo.
O diário tem a função de associar ou assimilar acontecimentos e fases da vida. Pode
funcionar como uma fonte de rememoração de acontecidos, mesmo que não se releia mais
os escritos. Neste sentido, os diários de viagem surgem a partir da narrativa de experiências
vividas no local não habitual de residência, que foram registradas em papel ou equivalente.
Nele pode conter relatos diversos relacionados às descobertas, aprendizagens e vivências
próprias do ato de viajar.
Tendo em vista que a modalidade de diário é uma escrita de si, ou seja, uma narrativa
autobiográfica em primeira pessoa (LEJEUNE, 2008), partiremos da perspectiva do sujeito
autor considerando suas impressões, percepções, personalidade, ideais e inquietações
pessoais, para analisar sua narrativa enquanto um discurso não neutro. É justamente esta
condição que nos fornece uma possibilidade de observar oportunamente microfundamentos
sociais.
As viagens e o que as motivam são alvos de variadas pesquisas que buscam
compreender sua relação no decorrer da história ou em um momento específico. Chanda
(2011), ao buscar compreender as motivações que promoveram as viagens pelo mundo,
forneceu um relevante e completo conteúdo sobre o tema por meio das categorias dos
seguintes agentes: mercadores, aventureiros, guerreiros e missionários. Simonton enquadrase como o agente missionário que, conforme a interpretação do autor citado acima, é
aquele que se desloca com o objetivo de transportar suas ideias e conceitos religiosos no
local onde desempenha sua “missão” e, como consequência, promove grandes ligações
entre os lugares por onde passa.
Simonton foi pioneiro dentre outros missionários motivados a sair dos Estados
Unidos e viajar para o Brasil por um movimento religioso que tinha como objetivo a
expansão do “Reino de Deus”. Neste contexto, a ideologia era baseada tanto no sentimento

nacional da época, como em motivações teológicas de difundir, para além dos limites
territoriais, um modelo cristão de civilização. Esta concepção serviu de suporte e incentivo
para o desenvolvimento de missões de protestantes norte-americanos em direção a outros
países (MENDONÇA, 1995).
Bittencourt (2003 apud SILVA, 2011) ao discorrer sobre a implantação do
protestantismo no Brasil, apresenta uma tipologia acerca deste processo: os grupos iniciais,
que eram formados por igrejas que se fixaram no Brasil a partir de fluxos migratórios
durante o século XIX, constituídos em sua maioria por imigrantes alemães de tradição
luterana. Os grupos secundários seriam aqueles compostos pelos segmentos que marcam o
Protestantismo de Missão, tido como fruto das missões empreendidas originalmente pelas
igrejas norte-americanas no decorrer também do século XIX.
Seguindo a análise biográfica de Santos (2002), tomamos conhecimento que Ashbel
Green Simonton nasceu em West Hanover, Condado de Dauphin, na Pensilvânia, no dia 20
de janeiro de 1833, tendo origem escocesa e irlandesa. Em 1855, Simonton ingressou no
Seminário de Princeton, fundado em 1812 e localizado em Nova Jersey. Naquele contexto,
um sermão proferido por Dr. Charles Hodge (1797-1878), seu professor de teologia, o fez
pensar de modo contundente sobre a obra missionária fora de seu país. Após um processo
de entrevistas e indecisões, se candidatou oficialmente à Junta de Missões indicando o Brasil
como campo de trabalho.
Tais registros estão presentes em seu diário. De forma introspectiva e em sua
intimidade, o autor narrador expôs suas angústias e sensibilidades, tendo como contexto à
época pela qual seus escritos são perpassados. Estes aspectos serão tratados a luz das
reflexões de Jacques Derrida no espaço de estadia referente ao Brasil, no capítulo seguinte.
O desconstrutivismo marca a obra e contribuição de Jacques Derrida às
Humanidades, dada à desestabilização criada por ele em alguns conceitos. É uma formulação
teórico-crítica em que se associam questões filosóficas, literárias, políticas e intelectuais que
ocasionaram impacto ao “pensamento metafísico ocidental, já que este se apoiava, muitas
vezes, nas relações binárias para estabelecer uma hierarquia ou supremacia de um termo
sobre o outro” (PEDROSO JUNIOR, 2010, p. 10).
Derrida propõe uma leitura atenta sobre estas relações binárias revelando os seus
significados como construções culturais. Este exercício não pretende ser feito excluindo
contradições entre os termos, mas buscando sustentar conceitos abrindo-os para uma
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perspectiva crítica. Nota-se que não se tem intenção de destruir ou desfazer, mas recuperar
as camadas heterogêneas que cada conceito carrega consigo, decompondo elementos da
escrita a fim de investigar as entrelinhas e desconstruir as palavras.
Para o filósofo, as palavras por si só não conseguem expressar tudo o que se quer por
elas ser comunicado. Dessa forma, Derrida procura revelar ambiguidades, contradições e
pressupostos em variados termos. Para os fins deste artigo, focaremos em suas reflexões
acerca do termo “hospitalidade”.
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Ele o analisa a partir do estrangeiro, buscando ampliar seu sentido. A partir das
derivações do latim, propõe a seguinte desconstrução: o estrangeiro (hotis) pode ser
acolhido/tido como hóspede ou como inimigo, um intruso. Isso porque há sempre uma
tensão, um choque entre hóspede e hospedeiro. Neste sentido, usa a ideia de hospitalidade
versus hostilidade demonstrando, contudo, que todo ato de hospitalidade guarda um ato de
hostilidade e, então, lança o neologismo hos(ti)pitalidade baseando na ambivalência do
termo hospitalidade para reorganizá-lo e aprofundá-lo.
Jacques Derrida apresenta o que ele chama de “a questão do estrangeiro” e, antes de
problematizá-la como um conceito ou um problema de pesquisa, realça que é uma questão
proveniente do estrangeiro, não para o estrangeiro. Interpretando a “questão” a partir do
lugar do estrangeiro, ele indica que este lugar se refere à pessoa que questiona a ordem
local. O estrangeiro é comparado por ele com a figura do parricida, ou seja, aquele que
perturba “o dogmatismo do logos paterno”, aqui simbolizado pelo dono do lugar, aquele
que carrega o “poder da hospitalidade” (DERRIDA, 2003, p. 7).
Derrida discorre que poderia o estrangeiro ser um virtual parricida no momento em
que este lança outra lógica ao local onde é recebido. Porém, um parricídio só ocorre dentro
de uma família e, aqui o autor lança a ideia do debate, de um conflito que só pode ocorrer
de forma interna, ou seja, quando um estrangeiro está acolhido, ou seja, um “filho
estrangeiro”, realçando a relação de proximidade e acolhimento do outro. A questão do
estrangeiro, como questão da hospitalidade, articula-se com a questão de quem o
estrangeiro representa. Simonton é um exemplo desta figura do estrangeiro que perturba a
ordem local através de seus questionamentos no contato com a cultura brasileira, mas que
também é perturbado por ela.
Derrida apresenta dois pontos em comum entre as pessoas que estão em situação de
deslocamento: seus mortos e sua língua. Estes dois culminam em um terceiro aspecto, o lar.

O filósofo propõe o entendimento da palavra língua de maneira estrita, mas também
de maneira ampla. Ele compara este conceito com o de hospitalidade e o de estrangeiro,
uma vez que todos eles apresentam dificuldades de dimensionar sua extensão (DERRIDA,
2003). No sentido amplo, define língua como “aquela com a qual se dirige ao estrangeiro ou
com a qual se ouve-o, se o ouve, é o conjunto da cultura, são valores, as normas, as
significações que habitam a língua “ (DERRIDA, 2003, p. 115). Por outro lado, no sentido
restrito, é aquela que não leva em conta a nacionalidade ou seu contexto social (já que
pessoas de diferentes nacionalidades podem falar um mesmo idioma), está relacionada
diretamente com a hospitalidade, já que o acolher passa necessariamente pela língua ou
pela origem do outro.
Para Derrida, o primeiro sinal de hostilidade seria pedir para que um estrangeiro
compreenda a língua de quem o recebe. Mas não apenas isto, que este saiba variações de
sentindo da língua para então poder acolhê-lo. Ou, mesmo numa situação em que o
estrangeiro já falasse a língua local, isto o ajudaria a anular quaisquer diferenças
socioculturais da linguagem, não sendo mais um estrangeiro? A reflexão de Jacques é que
estrangeiro sempre seria alguém não familiar.
Estas ambiguidades e conflitos são narrados de maneira recorrente ao longo do
diário de Simonton. Suas inquietações acerca do domínio da língua portuguesa, da qual
dependia o cumprimento do propósito da viagem de anunciar o Evangelho, o deixava com
sentimentos de não se encaixar na realidade local. Frequentemente se reunia com outros
estrangeiros de língua inglesa, ministrando cultos e outras reuniões, apoiando-se no contato
com outros estrangeiros que deram uma maior abertura enquanto “*...+ não fosse a hora de
pregar em português aos nacionais *...+” (SIMONTON, 2002, p. 144).
Simoton registra que trocava aulas de inglês e hebraico por aulas de português, mas
nunca se sentia apto para ensinos do conteúdo Bíblico no idioma local. Considerava seu
progresso na língua pouco produtivo. Nos cultos em que realizava no início relatava gaguejar
e admitia falta de fluência ao falar de improviso. No dia 18 de novembro de 1859, o
missionário relata:
O que mais me interessa agora é aprender a língua. Começo a reprovar-me
por perder tempo, pois este é meu primeiro dever, e enquanto não o
completar, não tenho condições de ser útil aqui [...] Ficarei muito satisfeito
quando Blackford e Lille chegarem e tivermos um lar [grifo nosso]
(SIMONTON, 2002, p.132).
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Nota-se um grande desconforto do norte-americano e sua busca por sanar essa
dificuldade com o português. É interessante notar ainda, de maneira mais atenta nesta
entrada, que ele conclui o registro com o alívio da previsão em receber Blackford, seu
cunhado, e Lille, sua irmã mais velha, que viriam dos Estados Unidos. Neste sentido, ele
escreve: “e tivermos um lar” o que revela uma ligação entre a língua e os laços familiares,
embora todos estes não estivessem no local de origem.
Observamos, portanto, que a língua tem uma importância central na experiência do
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deslocado. Isto é revelado não somente pela dificuldade em absorver uma língua
juntamente com seus códigos culturais, mas justamente pelo conflito entre promover o
espaço de assimilação do outro, ao mesmo tempo em que o espaço destinado à língua
materna nunca nos deixa.
O estrangeiro é comumente definido como o cidadão que é de fora, desconhecido ou
alheio à família ou nação, tendo por base seu local de origem, ou seja, de seu nascimento.
Contudo, Derrida compreende que a experiência da morte é central na situação em que se
encontra o deslocado, pois o lugar de sepultamento de um ente querido ou do próprio passa
a ser mais estimado para este do que o de nascimento.
Jacques apresenta a ideia de que as “pessoas deslocadas” possuem a nostalgia de
regressar ao local onde seus mortos estão enterrados, pois aquele local sinaliza sua última
paragem. A partir deste lugar de imobilidade, os deslocados medem suas viagens e
distanciamentos.
Por outro lado, o sentimento de estar receoso de que algum parente ou pessoa
próxima venha a falecer e estar privado deste último dever para com os seus é algo latente
para o estrangeiro. O medo de reviravoltas repentinas que afeta qualquer sujeito é
potencializado pela questão de se estar ausente do local onde estão seu pai, mãe, irmãos,
etc.
Durante sua estadia, Simonton recebia notícias da família através de cartas. Uma
delas fez com que decidisse de maneira súbita a voltar aos Estados Unidos, pois dava
conhecimento de que a saúde de sua mãe estava debilitada e aconselhava-o a visitar sua
pátria. Contudo, apesar desta tensão, Simonton revela que seus laços iniciais criados com o
Brasil estavam mais firmes ao registrar que pretendia voltar e contente vir a morrer neste
país.

Considerada também um aspecto importante para a experiência do estrangeiro, a
morte sinaliza uma estranha experiência de hos(ti)pitalidade, pois causa, ao mesmo tempo,
o sentimentos de medo, tensão, insegurança em torno do incerto sobre a morte de pessoas
queridas, potencializada pela ausência do viajante do seu local de origem, mas também
passa a servir de referencial, de ponto fixo para o qual se voltam os que ainda podem se
movimentar.
Derrida aborda a percepção do sentido de lar com base no contexto do estrangeiro. A
experiência do lugar ou do território passa justamente pelos pontos refletidos acima: a
língua e a morte.
Ele reconhece na língua materna um lar, uma pátria perene para o deslocado. O
estrangeiro se sente em casa através desta língua, que acaba funcionando como um resíduo
de pertencimento. É como uma propriedade que levamos sempre perto de nós, que nunca
nos desabita, desde o nascimento até a morte, como um “habitat móvel”, uma “roupa” que
carregamos no corpo e que resiste aos deslocamentos (DERRIDA, 2003, p. 81).
O lar também ganha novo sentido para o estrangeiro a partir da morte, pois passa a
ser o local onde enterramos nossos mortos. Pode assim ser considerado, pois revela uma
ligação profunda com um lugar que ganha significado não só a partir de um nascimento, mas
essencialmente, como um último endereço, este ligado a terra. Para Simonton, o lar de sua
família foi fixado a partir da morte de sua mãe e, embora sua família estivesse se
dispersando, o que os uniam eram as histórias em comum e o luto.
Considerações Finais
Os diários são escritas de si que fornecem um ângulo privilegiado para a observação
de aspectos particulares de seu autor, mas também guardam certa representatividade social
que, cuidadosamente analisada, pode nos fornecer importantes reflexões e informações
sobre o contexto em que foram produzidos.
O Diário de Simonton manifestou-se como um destes casos, pois seu conteúdo
auxiliou na compreensão filosófica acerca dos fundamentos da experiência de viagem de seu
autor, sendo também possível observar a ideologia e a motivação por trás dela. Tais
aspectos influenciaram a formação do Brasil, especialmente no âmbito religioso.
Foi possível verificar que a hospitalidade, no sentido derridiano, problematiza o ato
de receber alguém, revelando que todo ato de hospitalidade também implica num ato de
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hostilidade. Ambos se afetam mutuamente, mas constituem a própria experiência do
contato com e no território do outro, pois esta ambivalência comprova a existência da
relação e do diálogo.
A tríade língua, morte e lar, na perspectiva de Derrida, são constantes na experiência
do estrangeiro e trazem à tona os impactos da viagem. Simonton constrói sua narrativa a
partir de acontecimentos relacionados ao luto, ao vínculo com o Brasil e o aprendizado do
português. Como estrangeiro, passou a ser um sujeito entre lugares, que se arrisca nas
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soleiras ou fronteiras do familiar e não-familiar. Parece-nos ora um intruso, ora um filho.
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Messianismo religioso e literatura
Ivânia Costa Rosa
Gustavo Rangel Xavier
Mauro Rocha Baptista

Resumo: Giorgio Agamben apresenta o pensamento mágico e infantil em oposição a uma
postura profanadora, madura e messiânica. Segundo ele a crença ficcional em um mundo
imaginário no qual vivenciamos momentos de magia representados pelos contos de fadas
cria uma comunidade na qual os objetos são retirados do uso comum, ou seja, são
sacralizados. Por meio da magia não estamos dispostos à consciência, mas a uma inocência
original a partir da qual não é possível entender-se como feliz. Quando o sujeito toma
consciência de sua felicidade ele já não participa mais do mistério da magia. O problema da
realidade atual não é a presença legítima da magia, mas o vazio de magia gerado pelo
desencantamento do mundo. Ou seja, por um lado o mundo não é mais preenchido pela
inocência da magia, por outro, precisa continuar justificando-se como se essa magia ainda o
preenchesse. Este vazio de magia representa a perda de legitimidade em que vivemos, e a
necessidade de continuar a se embasar na legalidade. Representa o estado de exceção
tornado regra, uma sacralização de objetos que precisam ser profanados, trazidos de volta
ao uso comum. Neste sentido a proposta messiânica é de uma profanação da legalidade sem
legitimidade. Este é o mundo da literatura de Franz Kafka. A atitude profanadora e
messiânica que Agamben propõe será lida nessa apresentação a partir de suas análises do
romance O processo, buscando compreender em que medida a literatura kafkiana se
apresenta como modelo para essa política messiânico-profanadora agambeniana.
Palavras chaves: (Profanação. Infância. Magia.).

Introdução
O presente artigo tem por objetivo analisar o pensamento de Giorgio Agamben em
sua referência ao messianismo, enquanto um ideal que se manifesta tanto na religião,
quanto na literatura ou na política. Para tanto buscaremos por meio de suas obras
observarem os efeitos destes pensamentos, como podem ser efetivados mediante as
relações dos atos, que, faz com que os dispositivos que tornam possível de se vivenciar o
pensamento mágico e infantil representado pelos contos de fadas abordarão este assunto
fazendo uma conjunção de como o messianismo pode ser instituído na sociedade levando a
uma perspectiva de uma nova comunidade.

1. Pensamento mágico
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O pensamento mágico que é determinado por contos de fadas que tem uma
característica da infância, momento este que em seus atos são considerados puros por ser a
criança visualizada como inocente aquele que não tem pensamentos impuros. A impureza se
da no momento que faz a metamorfose da infância para o adulto o que diante do
pensamento da religião cristã, esta ligada a retirada da inocência, do pensamento mágico, e
o transforma em pensamento de culpa.
A culpa é fruto dos atos profanos que determinam as atitudes dos pensamentos
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libertinos que não existem na infância, mas que se determinam a partir do momento em que
a magia dos atos se transforma em interesses tanto em poder quanto em desejos.
O desejo é algo comum entre os seres viventes e ultrapassa o imaginário, produzindo
a imagem do que se deseja. É o desejo do corpo imaginado perfeito, o sonho de ser perfeito
e com isso transforma o desejo em uma ação que possibilita a perda da razão, que como
diria Agamben “Não podemos trazer à linguagem dos nossos desejos porque os
imaginamos”... “E o que é inconfessável no desejo é a imagem que dele fizermos”. (2007,
p.43), a imaginação transportada dos livros para o ser que busca por meio da literatura viajar
em seus sonhos, brincar com as ideias, com seu lado infantil.
A Infantilidade que se assemelha aos contos de fadas e transforma a magia da
felicidade em algo secreto que precisa ser descoberto, em atos deliberados pelo conceito de
que a felicidade não pode ser encontrada, mas que é um efeito da magia.
Por meio da magia não estamos dispostos à consciência, mas a uma inocência
original a partir da qual não é possível entender-se como feliz. Quando o sujeito toma
consciência de sua felicidade ele já não participa mais do mistério da magia, mas vive uma
busca incansável de poder.
Poder esse que rompe com a magia e se transforma em uma vida violável, sacrificável
e impotente, porque quando o sujeito toma consciência de sua felicidade ele já não participa
mais do mistério da magia. Por se tornar aquele que foge dos preceitos que são imposto,
mas busca se apoderar do mundo de maneira violenta se embrenhando em uma politica que
determina a lei do mais forte deixando os interesses comuns, por interesses próprios e este
se da por meio do absolutismo.
O absolutismo faz com que se torne vulnerável ao poder, sendo ele o que transmite o
fim da sociabilidade e gera um descontentamento retirando em si a consciência, mas o torna
com uma consciência original a partir da qual é possível entender-se como feliz e se ver no

vazio gerado pelo desencantamento do mundo, pela frustração, ou seja, por um lado do
mundo que não mais é preenchido pela inocência e nem pela magia, mas se torna obscura
pelas atitudes improprias, que é determina pela ação soberana dos interesses que precisa
continuar a ser justificado, como se essa magia ainda o preenchesse, o vazio que representa
a legitimidade em que vivemos, e a necessidade de continuar a se embasar na legalidade.

2- Estado de exceção na literatura de Franz Kafka
Representa o estado de exceção tornado regra, uma sacralização de objetos que
precisam ser profanados, trazidos de volta ao uso comum. Neste sentido a proposta
messiânica é de uma profanação da legalidade sem legitimidade. Este é o mundo da
literatura de Franz Kafka. A atitude profanadora e messiânica que Agamben propõe será lida
nessa apresentação a partir de suas análises do romance O processo, buscando
compreender em que medida a literatura kafkiana se apresenta como modelo para essa
política messiânico-profanadora agambeniana.
Franz Kafka que é conhecido como um autor de romances inacabados, de sua relação
com o pai um pouco bruta, tinha relações com as amantes por meio de cartas o que
recheava suas biografias tornando-as atrativas.
Logo no inicio de O Processo percebemos que autoridade se faz presente, sem ter
algo que pudesse apresentar contra K, usando uma hipótese de ter cometido algo, se
apoderam do poder da lei que regem a vida do homem para tomar determinadas atitudes,
sem pelo menos buscar a compreensão dos fatos.
Atos que retiram o direito da democracia que é detonada por fatos que são inerentes
com a realidade, sendo atitudes que fogem a racionalidade envolvida em um determinismo
marcado por leis que usam da dominação sem que haja um questionamento dos fatos,
retirando o direito de se colocar como sendo inocente, mas sim deixando a imagem da
culpa.
A culpa que é representada de forma autoritária. A autoridade que é exercida por um
poder que é estabelecido de uma superioridade, estando diante do caos de uma ação
burocrática que é constituída sem a organização necessária.
E ao deparar com o autoritarismo que é transformado em leis regidas pelo que se
considera soberano aquele que esta acima destas leis, que é constituída por uma política
que tem em suas atitudes como sendo uma ação de negação aos direitos comuns a todos.
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E essa negação que torna o fim de uma retificação do mundo na crença que coloca a
esperança em uma era messiânica. O messianismo que busca se revelar contestando o
abuso da autoridade.
O tempo messiânico que se embasa ao contexto religioso da história que o líder se da
por consequência dos seus seguidores, aqueles que o colocam como o salvador das
situações do caos. O homem em meio à sociedade esta sujeito a passar por situações de
caos e assim por estar em um estado de dominação se curva diante das autoridades com o
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proposito de ser renunciado da condenação que esta sob ele.
A lei em uma postura messiânica se coloca como garantia institucionalizada para
proteger o condenado de sua culpa, retirando dele a responsabilidade das ações, mas a sua
determinação esta em retirar do sujeito a culpa com o objetivo de alcançar algo que possa
transforma-lo cada vez mais submisso ao seu poder.
O poder que o messianismo apresenta é de certa forma a austeridade que leva a
sociedade a se submeter a ele em um ápice de ignorância permitindo que seja conduzido
por suas opiniões, prevalecendo à lei do mais forte o que tem o conhecimento.

Considerações finais
O que acontece diante do processo de Kafka que K. passa por uma situação
constrangedora sendo acusado por algo que nem mesmo ele tem consciência, vivenciamos a
todo instante em nossa sociedade, que vive a mercê de uma poder autoritária que
ultrapassa os limites que são concedida a ele, levando aos indivíduos direcionando os a uma
falsa representação, mas a todo instante os que são protegidos os que fazem parte da elite.
O isolamento que Josef K. sofre durante o seu processo é a marca maior da crítica
que Kafka faz em relação ao poder. Em O processo (Der Prozess) de 1914, Josef K. Não é um
cidadão comum, é o funcionário de um banco, alguém que, ao menos em teoria, possui
formação que o capacita a entender das leis, o que não lhe permite, contudo, compreender
o que lhe acontece. Na manhã em que acorda e se vê cercado por dois guardas que iniciam
seu inquérito, ele em choque questiona sua situação. Entre os valores de seu tempo este
herói entra em confronto, sobretudo com a noção de estado de direito (Rechtsstaat). Sua
crítica é revelada através de reflexões provenientes do narrador, em um dos raros exemplos
de manifestação da onisciência deste sobre o drama psicológico do herói, ele se manifesta
questionando “Que tipo de pessoas era aquelas”? A que autoridade pertencia? K. ainda vivia

num Estado de direito, reinava a paz em toda parte, todas as leis estavam em vigor, quem
ousava cair de assalto sobre ele em sua casa?”(Kafka, 1997, p. 13)”. Para Kafka esta ação em
relação ao cidadão que tem o direito de ir e vir, é uma ação totalmente desnecessária,
demente, pois retira a sua privacidade e os seus direitos legais, de forma autoritária.
Como uma sociedade pode ser institucionalizada ao comando de uma lei alienada,
que regida por preceitos ainda tão autoritária afastando do cidadão o seu direito de sonhar
com uma comunidade onde o bem comum será uma determinação para todos, e sairá das
mãos dos grupos que lutam por interesses próprios esquecendo que a lei deve ser regida
para todos.
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Resumo: Para Adélia Prado, experiência poética e experiência religiosa são “braços de um
mesmo rio”. Em Paul Tillich, cultura e religião são realizadoras de sentido. Toda forma
cultural nos liga concretamente a um sistema de significação e sentido que, a despeito de
sua condicionalidade espaço-temporal, é orientado a uma realização incondicional de
sentido – o que Tillich define como religião. Cultura e religião são, portanto, faces do
constante exercício humano de correlacionar suas ações, através de pensamento e
linguagem, a um mundo e a uma vida com sentido. A presente comunicação de pesquisa
tem por objetivo realizar uma hermenêutica da poética de Adélia Prado, destacando a
experiência religiosa imbricada em seus versos. O quadro conceitual de Tillich nos permite
pressupor que toda e qualquer parte da realidade, uma vez que é mediada em cultura,
torna-se apta para expressar “preocupação última”. Na poesia adeliana, encontramos
elementos com os quais podemos evidenciar tal expressão, e, desse modo, desenvolver uma
compreensão da experiência poética e experiência religiosa como “braços” pelos quais
navegamos no rio da existência.
Palavras-chave: Poesia. Correlação. Cultura. Religião.

Ousamos começar nossa comunicação com uma poesia de Adélia, nos chamando à
ilustração do que é viver uma vida com sentido ou em sua busca, mesmo que nas coisas mais
corriqueiras e triviais do cotidiano:
Solar
Minha mãe cozinhava exatamente:
Arroz, feijão-roxinho, molho de batatinhas.
Mas cantava.156
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O cotidiano, os afazeres domésticos são vistos como partícipes de uma vida
permeada de sentido: cantar enquanto se está atarefada, segundo a poetisa, é sinal de que
as coisas devem ser feitas com atenção e cuidado. Buscar sentido ou dar sentido à existência
é tarefa tanto religiosa quanto poética. Tais experiências, poética e religiosa, são “braços de
um mesmo rio”, possuem caráter epifânico, que é estimulante e desafiador. O cotidiano é
pleno de mistério, de modo que a experiência da vida, das coisas mais banais e triviais, é
uma experiência de Deus, agrupando os cacos de vidro157 – a trivialidade – em um vitral – a
existência.
A poesia possibilita o resgate do sentido da experiência da realidade que o nosso
mundo pós-moderno158, cibernético, parece recusar. Em Adélia, a relação literatura e
religiosidade é precisa e peculiar; elas são intrínsecas. Em sua poesia o sagrado é parte
constituinte da existência; em seus poemas, a sacralidade está em evidência, o sentido
imediato em que as palavras enunciam como em um texto religioso. A poesia é sinal de
presença do sagrado no mundo humano, até mesmo aquela sem referência direta ao
sagrado, é religiosa, pois revela um mundo que não se deixa aprisionar em meio aos nossos
preconceitos e estereótipos.
Adélia vê a poesia como fenômeno de natureza epifânica, pois revela a beleza da
experiência de Deus no mundo. Qualquer assunto serve para a poesia, para ela “qualquer
coisa é casa da poesia” 159, não recusa absolutamente nada da experiência humana, porque
contém aspectos do divino. A autora caracteriza a poesia como linguagem divina, e o poeta,
o artista, não é criador de sua obra, apenas passa por ele; a linguagem poética transcende, a
poesia verdadeira revela o ser das coisas. A experiência poética para Adélia está no mesmo
caminho da experiência religiosa, porque ambas são independentes da razão, são
experiências de sentido, porque unem a um centro de significação160, assim como cultura e
religião em Paul Tillich.
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O sagrado se apresenta como o princípio de organização do universo, cada coisa
por mais trivial que seja, vem de uma mesma essência divina161. As ações da natureza
humana como o comer, dormir, a libido, as necessidades fisiológicas, os pequenos gestos da
vida cotidiana simples e comum, tudo mostra a presença de Deus. O divino, o sagrado, não
mais é o que está distante, mas o que está próximo, experimentado e vivido pelos sentidos
humanos. O eixo central da fé adeliana é a própria linguagem em estado de graça, que seria
sinônimo de estado poético.
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Pela experiência poética adeliana, a busca pelo sentido não está distante do
homem, ela encontra força e vigor no cotidiano, na experiência banal que rege o dia de cada
um. Adélia Prado impregna no cotidiano - nas coisas simples, triviais – um caráter de
sacralidade, elevando a experiência cotidiana a um plano superior, esquecido na vida
moderna. É preciso perceber o rastro do sagrado nas coisas que animam a vida do ser
humano e a experiência poética, assim como a experiência religiosa, nos leva a uma esfera
de significação e sentido como pensara Tillich.
A insistência no cotidiano por parte da autora se dá por ser a única coisa que
possuímos, e, no mundo atribulado em que nos encontramos, é muito difícil nos darmos
conta de que todos nós só temos a ele, que é ordinário 162, e é através dele que a beleza se
revela e só através dele que podemos dar sentido à vida. O cotidiano é um tesouro. É neste
lugar comum onde as coisas, cada ato, cada pensamento são ordinários. É nesta constante
presença do cotidiano que podemos encontrar e dar sentido ao existir, e é também nela e
por ela que as experiências poética e religiosa acontecem.
Em Adélia, experiência poética e experiência religiosa são “braços de um mesmo
rio”; em Tillich, cultura e religião são constituidoras de sentido, e por isso correlatas. São,
portanto, correlativas ao constante exercício humano de correlacionar suas ações, através
de pensamento e linguagem, a um mundo e uma vida com sentido. 163 Este último não está
definido e dado enquanto não for um acontecimento na vida, no encontro com a realidade.
161

Grifo nosso.
Em nosso dia a dia atribulado não percebemos que a única coisa que de fato possuímos é o cotidiano, e, se é
somente o que temos, então devemos fazer dele o lugar por excelência de encontro com o sagrado.
163
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destaca com essa definição “o caráter crônico dos processos envolvidos” nessa dinâmica de referenciação
espaço-temporal constante. Segundo o autor, é em torno da reflexividade, do modo pela qual ela opera, que a
modernidade contrasta inerentemente com a tradição (Giddens, 1991, p. 37-38).
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Segundo Tillich, isto se dá a partir de duas atitudes distintas, mas correlatas: a cultura – isto
é, arranjo das coisas e dos eventos numa unidade que torna um “mundo”, um “universo de
sentido”; e a religião - uma atitude de esperança que, mesmo em um mundo contingente,
seja plena de uma vida de sentido.
Toda ação humana, por ser uma ação cultural, embora condicionada espacial e
temporalmente a seu encontro com a realidade, pretende ser mais que apenas um ato
mecânico e localizado, pois essa ação implica necessariamente em um mundo e em uma
vida com sentido. As coisas têm que se tornar acontecimento em nossa consciência, e dessa
forma trazer sentido para a existência, como no poema Explicação de poesia sem ninguém
pedir em que uma máquina deixa de ser simplesmente máquina quando esta “acontece” na
vida:
Explicação de poesia sem ninguém pedir
Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica,
mas atravessa a noite, a madrugada, o dia,
atravessou a minha vida,
virou só sentimento. 164

As coisas deixam de ser “meramente” coisas quando acontecem em nós,
quando atravessam a nossa vida, gerando em nós um acontecimento de esperança e de
sentido. Para Tillich, esperança é religião, que atua no interior da dinâmica cultural
enquanto direcionalidade da consciência ao que, em meio às condições concretas e
materiais da existência, a transcende, ao mesmo tempo, como possibilidade e exigência
incondicional de um mundo e uma vida com sentido.
Toda forma cultural nos liga concretamente a um sistema de significação e
sentido que, a despeito de sua condicionalidade espaço-temporal, é orientado a uma
realização incondicional de sentido. Cultura e religião são, portanto, faces do constante
exercício humano de correlacionar suas ações, através de pensamento e linguagem, a um
mundo e a uma vida com sentido.
Em suma, na poética adeliana podemos notar como experiência poética e
experiência religiosa são constituidoras de sentido, braços do mesmo rio da existência.
Poesia e religião estão interligadas, chegando ao ponto de não desassociá-las. A fé que
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perpassa a obra adeliana reúne todos os âmbitos – dos mais triviais aos mais ditos sublimes da vida cotidiana e os colocam em estado de sacralidade, assim como uma epifania.
Toda arte é uma expressão do divino, que se comunica primeiro. A arte,
mesmo quando pergunta, é uma resposta. Há belíssimas orações que, por
serem inspiradas, dizemos que são ‘ungidas’ e todas, podemos conferir, são
pura poesia. Estão aí os Salmos entre elas. A poesia, na sua natureza íntima,
é religiosa, tenha ou não feitio de oração. Já vivi momentos em que tendo
visto o rio, não o via mais. A desolação é experiência humana, não apenas
dos crentes. Santa Teresinha ensinou: na secura da fé continue “fazendo as
obras da fé”. Quando a treva escurece o sol, pode acontecer que
duvidemos de que ele exista e que sua presença era um delírio, uma
fantasia nossa. São experiências necessárias.165
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A poesia é derivada da mesma fonte da religião e a da mística, pois o são de
natureza epifânica; em Adélia Prado, ela é exercício espiritual. Cultura e religião são funções
correlativas na realização e expressão de sentido, de modo que, por princípio, toda e
qualquer parte do mundo, uma vez que é mediado em cultura, torna-se apto para expressar
“preocupação última”.
Na trivialidade da existência é onde acontece a experiência de sentido
incondicional, mediado pelas formas simples do cotidiano que nos leva a experimentar e
viver uma religiosidade. A experiência poética nos liga a uma experiência de sentido, a uma
experiência religiosa, como o seu poema A poesia, a salvação e a vida, onde a cor de uma
calça deixa de ser apenas cor quando ela “acontece”, “atravessa”a vida transporta-a a uma
experiência religiosa:
A poesia, a salvação e a vida
Seo Raul tem uma calça azul-pavão
e atravessa a rua de manhã
pra dar risada com o vizinho.
Nego bom.
O Azul da calça de seo Raul
parece foi pintado por pintor:
mais é uma cor que uma calça
Eu fico pensando:
o que é que a calça azul de seo Raul
tem que ver com o momento
em que Pilatos decide a inscrição
JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM.
165

PRADO, A. Adelia Prado aproxima a poesia da experiência religiosa. Máquina de escrever. 2013. Disponível
em
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Eu não sei o que é,
Mas sei que existe um grão de salvação
Escondido nas coisas deste mundo.
Senão, como explicar:
O rosto de Jesus tem manchas roxas,
Reluz o broche de bronze
que prende as capas nos ombros dos soldados romanos.
O raio fende o céu: amarelo-azul profundo.
Os rostos ficam pálidos, a cor da terra,
a cor do sangue pisado.
De que cor eram os olhos do centurião convertido?
A calça azul de seo Raul
Pra mim
Faz parte da Bíblia. 166
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Gorgó e Momos: retórica e desmedida no riso renascentista
Karina Fonsaca*

Resumo: As cidades são instâncias de convivência e de representação no Renascimento,
desta maneira, as práticas citadinas refletem-se na retomada das ruínas clássicas, na
circulação dos ideais e na adaptação dos espaços, além dos limites feudais. A lógica retórica
permeia os gregos, transmite-se para os latinos e assume a feição de relevância prática na
expressão renascentista. O riso e os modos de subverter o sério pelo cômico das palavras,
dos gestos e das coisas seguem a medida das cidades: a urbanidade. Ao visar objetos risíveis
e transformá-los em objetivos discursivos e retóricos, fundem-se condutas sociais e
estratégias textuais: o riso instrumentaliza-se, reveste-se de orientações, por vezes,
moralizantes e religiosas. A desmedida cômica renascentista residiria, então, na junção entre
o riso retórico e a explosão da loucura, sem controle e sem lógica aparentes. O
Renascimento evoca tanto o desenvolvimento simbólico e intelectual em larga escala,
quanto à desintegração territorial, administrativa e religiosa. Junto às querelas cortesãs e
científicas instauram-se traços de potenciais conflitos, de reviravolta caótica nas
mentalidades. Em meio à desfaçatez e à riqueza do Quattrocento, Leon Battista Alberti
escolheu a representação decaída e, ao mesmo tempo, olímpica, dessa deidade travestida
de bufão e de rei: o deus Momos, que intitula homonimamente a ficção de Alberti discutida,
por nós, neste trabalho. Além disso, o aspecto grotesco da mítica Gorgó complementa o
conflito do risível. Apontaremos, portanto, as aproximações entre as duas divindades com as
noções de mediocritas e de anoia, ambas constituintes do riso renascentista.
Palavras-Chave: Loucura. Mitologia. Imitatio. Riso.
Apresentação
A Retórica, no Renascimento, é disciplina essencial para a composição textual, a
revisão tradutória e os comentários críticos sobre as produções nas línguas clássicas. O
trânsito estabelecido entre diversas disciplinas estava permeado pelo apelo aos modelos
retóricos e, por extensão, aos mecanismos da imitatio. Os efeitos visados pelo deleite e pela
instrução perpassavam o objeto da composição e, a respeito do risível, os humanistas, com
frequência, retomavam as observações de Cícero e de Quintiliano. No tocante aos aspectos
do riso renascentista, inferido através dos tratados clássicos e do Momus, de Leon Battista
Alberti, sabemos que a estrutura retórica teve alcance relevante na forma expressiva do
cômico. A divisão em tipos de personagens e de risos adequados a cada uma delas é
herdeira das poéticas aristotélica e horaciana, presentes nas comédias de Teofrasto,
*
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Menandro e Plauto, por exemplo (Aristóteles, Horário, Longino, 2005). Outro ponto é que a
representação do riso albertiano, considerado irônico, pessimista ou sarcástico pela sua
fortuna crítica, transforma-se constantemente ao longo de sua obra: de riso urbano
(mediocritas) até o de loucura (anoia). Por fim, as próprias divindades greco-latinas são
personificadas através dos valores do Renascimento (Fraude, Fortuna, Fama), espelhando as
orientações éticas e estéticas de Leon Battista Alberti, a exemplo do deus do Escárnio,
Momos, que intitula a obra por nós vislumbrada.
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Portanto, as cidades são instâncias de convivência e de representação no
Renascimento e, desta maneira, as práticas citadinas refletem-se na retomada das ruínas
clássicas, na ideia de circulação dos ideais e na adaptação dos espaços, além dos limites
feudais. Notamos isso na arquitetura, metáfora das projeções dos ambientes ocupados pela
necessidade, pela comodidade e pelo prazer humano. Ao discorrermos sobre o urbano,
expomos sua interlocução com o riso: primeiramente, Cícero e Quintiliano trazem critérios
de urbanidade na elaboração retórica: cabe aos cidadãos interagir de acordo com a
coerência e o decoro exigidos. A desmedida cômica renascentista residiria na junção entre o
riso retórico e a explosão da loucura, sem controle e sem lógica aparentes. Dado que o
fenômeno do riso é complexo e amplo, iniciemos pelas constatações retiradas de Cícero e,
posteriormente, de Quintiliano, a fim de delinearmos seu perfil retórico.

Mediocritas
Cícero, no De oratore167, vislumbrou no riso, o objeto propício aos atos expostos no
discurso judiciário, como se pudesse capacitá-lo para informar, ensinar e inspirar o
convencimento pela inversão, paródia e trocadilhos. Os métodos de Cícero acentuam-se
pelas orientações destinadas à elegância e à urbanidade, opostas ao aspecto rústico da
linguagem do campo. Os alvos do risível expressos na linguagem dos oradores tornavam-se
instrumentos para fazer do dito algo agradável e, ao mesmo tempo, útil ao humano. Na
concepção de Cícero, o rir propiciava a exposição dos vícios e, se mantidos os limites da
civilidade, o torpe e o disforme tornavam-se objetos do riso para que a moderação fosse
apregoada (Cícero, Livro II, 238).
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Recordemos que o orador ciceroniano espera convencer, por meio de artimanhas de
linguagem, a plateia exposta às intenções discursivas e, cada parte que compõe o enunciado,
incluindo-se aí os recursos do risível, permitiria o êxito ou a bancarrota de tal orador. Ao
expor à coletividade as falhas do outro, o riso funcionaria para derrotar o opositor quando
empregado criteriosamente. Apreciar a execução das facécias nos ditos e construir tipologias
são meios plausíveis na descrição dos eventos em que o risível se mostra e, tanto no De
oratore, de Cícero, quanto na parte dedicada ao tema na Institutio oratoria, de Quintiliano,
observamos que o riso associa-se ao desempenho do orador. Além da orientação quanto à
oratória, citam-se componentes da mimese ficcional, nas categorias acerca da imitação do
torpe, da dissimulação das imagens evocadas e dos gestos através da ironia, da metáfora ou
da alegoria. De certa maneira, o riso se encontraria nos efeitos gerados pelo erro e pela
interpretação ambígua das situações. A quebra de expectativa, causada pelo uso dúbio das
palavras ou de coisas, forneceria o "tempero" ao enunciado. O orador suscitaria o risível, em
resposta ao adversário, pela provocação debochada – porém, moderada – do riso elaborado
pela eloquência.
Quintiliano, seguindo a tradição aristotélica e ciceroniana, salvo algumas alterações
em categorias nos tipos de situações aplicáveis ao risível, reflete sobre o fenômeno
associando-o ao ânimo expresso no enunciado, evocado por aquele que constrói o risível
provocado por situações ou por palavras. Infere-se que o riso manifesta-se sem que haja
princípios lógicos que o expliquem biologicamente. O riso define-se por um "movimento de
ânimo", que provoca algo distinto da seriedade através da distorção, da deformação das
ações, dos traços ou das palavras sobre outrem.
O riso compreende uma série de simulacros que, no discurso, atrelam-se às palavras
e aos assuntos. Expliquemos: o rir do Outro implica a reconfiguração da alteridade pela
zombaria, censura, rebaixamento; o rir de si mesmo, situa-se na percepção da identidade do
próprio, quando a expectativa da seriedade é fendida pelo absurdo da autoderrisão; e, por
fim, a inversão das colocações risíveis, primordialmente repreensíveis, transformadas em
elementos de simulação linguística ou gestual, provêem material para o que se considera
adequado ao elegante riso da urbanidade. As colocações fornecem dois apontamentos para
o riso feito recurso retórico: por mais que o fenômeno biológico e simbólico do riso, misto
de explosão e de apelo inconsciente (anoia), seja dificilmente submetido às categorias do
didático, os dois oradores latinos insistem no uso moderado do mesmo (mediocritas),
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imputando qualificações negativas ao bufão ou ao mimo, que extrapolam a urbanidade e
trazem à tona a rusticidade e a espontaneidade tantas vezes observada na ação risonha.
A tentativa de sistematização dos dois textos latinos provém da objetivação
pretendida para o riso. Mais que elemento de desordem do enunciado, o risível adéqua-se,
quando pretendido, à peroração e ao desmantelamento argumentativo do adversário,
respeitando-se os reflexos corporais que tal expressividade gera quando de sua
representação para o público. Segundo os preceitos herdados de Aristóteles, o desconforto
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causado pelo rebaixamento, moral ou físico, influencia os modos e os tipos que causam o
riso, a exemplo dos vícios das personagens da comédia. Na lógica dos oradores latinos, o
dito espirituoso rebaixa o objeto do risível, mas o orador deve atingir somente os pontos
viciosos do interlocutor. A moderação situa-se junto à urbanidade e a aplicabilidade retórica
formata o riso e suas utilidades.

Anoia
Georges Minois (2003) assinala que por mais que os textos retóricos contribuam para
as concepções preliminares do fenômeno do riso, os latinos não se resumiam às elites
formadas por oradores ou por retóricos. Na disposição peculiar para o modo de rir dos
povos, Minois aponta na língua latina a tendência para a expressão cáustica como forma
rústica do risível, em nada moderada. Tal "tempero" aos ditos populares, presentes nas
festividades pastoris e campestres, citadas por Cícero e Quintiliano como pouco afeitas à
urbanidade dos fóruns, encontrava liberdade entre os falares espontâneos, nos quais as
respostas diretas e agudas resultavam em elaborações linguísticas causadas por inversões e
por trocadilhos ferinos (Minois, 2003, p. 85).
O caráter conciso da língua rústica permitia que as construções sintáticas gerassem
efeitos de ambiguidade nas funções semânticas e proporcionava, segundo o autor, a
possibilidade de jogar com a linguagem satírica, em réplicas e tréplicas ágeis, com forte
apelo cômico para o obsceno, o ofensivo ou o ensandecido. Nas festividades pastoris os
valores citadinos dos romanos tornavam-se risíveis. Igualmente à comédia latina, o riso
satírico atingia a tradição aristocrática e apresentava-se crítico em relação às estruturas
caras à educação típica fornecida aos cidadãos. O aspecto rústico das construções cômicas,
não recomendável do ponto de vista oratório, era bem-vindo quando da representação

literária das sátiras, já que o tipo de composição permitia a exploração de linguagens
populares, de baixo calão e de personagens igualmente desprezíveis.
No caminho percorrido até agora, percebemos que a adequação retórica controlava
os objetos do risível e o orador seguia orientações de decoro ao explicitar o cômico em
discursos elevados. Em contraposição a essa cultura elitizada do riso, a língua pastoral,
rústica, ilustrada nas falas das personagens da comédia latina, direcionava-se ao satírico.
Cabe elencar, ademais, uma terceira especificidade do risível para o contexto latino: o
grotesco. A esse riso se atribui, comumente, significados ligados à explosão sardônica, de
maneira que os elementos desencadeadores denotam o estágio último e caótico da
expressão cômica: o desvario, o não-racional.
Pelas demonstrações de Minois (2003, p.94-95), sabemos que o riso grotesco
provinha de fontes – culturais, religiosas, literárias – em estágio de instabilidade e de
desordem. O riso grotesco emergiria na crise excessiva das instâncias de moderação, nas
quais as noções da constância e do comedimento já não cumpririam seus papéis
estabilizadores: "Diante desse mundo instável, incerto, desconcertante, o espírito hesita e,
se se decide pelo riso, é um riso seco, quase sem alegria" (MINOIS, 2013, p.95). Encontramse, entre as representações do riso grotesco, ligações com os constituintes imanentes do
diabólico e do abismal, dos quais fazem parte o obsceno e o obscuro. No sentido ritual, o
grotesco surgia no momento da possessão divinatória, nas etapas de iniciação sacerdotal, na
euforia dionisíaca. Culturalmente, as festividades campesinas elaboraram formas grotescas
de comemoração, em que a linguagem mordaz e os impulsos corpóreos eram levados ao
extremo, eventualmente violento, da loucura e do descomedimento das ações.

Gorgó e Momos
Nas fontes clássicas gregas a imagem de Gorgó, a Medusa decapitada, simbolizava o
grotesco da morte que petrifica. A representação se aplica à ideia geral de grotesco aqui
tratado. Há itens em sua constituição icônica que remetem à monstruosidade, evocada pelos
olhos paralisantes e o grito surdo da bocarra aberta, símbolos que serviam aos escudos dos
heróis como amuletos do ímpeto guerreiro, a ação inteiriça direcionada para a aniquilação,
para o fim. Para Vernant e Frontisi-Ducroux (1995, p.167), ela sintetiza a "alteridade radical",
pois há "(...) uma monstruosidade baseada numa confusão sistemática de todas as
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categorias que o mundo organizado distingue e que, nesse rosto, se misturam e se
interferem.".
Existe, contudo, outro lado da Gorgó direcionado ao cômico, apesar da referência
imediata ao terror. Essa utilização, repetida nas descrições rabelaisianas, formata-se no
encontro entre a corporeidade e o sexo, refletindo o empréstimo mitológico dos sátiros e
dos seres híbridos, encontrados nos festins dionisíacos. O uso da face de Gorgó é hilário, no
momento em que se transmuta o impacto mortífero pelo riso:
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A maioria das representações de Gorgó, sem apagar totalmente o horror
latente, são risíveis, humorísticas, burlescas, bem próximos desses
monstros com que assustamos as criancinhas, os mormolýkeia, espécie de
bichos-papões, espantalhos. Modo de exorcizar a angústia, de transmutar a
ameaça em proteção através de um processo de inversão, de fazer com que
o perigo, visando apenas o adversário, se torne um meio de defesa.
(VERNANT & FRONTISI-DUCROUX, 1995, p. 168)

A Natureza se apresenta aterrorizante nas vivências grotescas e serve para os temas
deste modo expressivo do riso, em que a destruição e a queda são qualidades de sua
existência. Catalisador de aspectos sombrios, do medo e da desventura, o estilo grotesco
apela para a morte e a profanação, atingindo diretamente os limites da vida
institucionalizada da cidade, a organização da urbs e as hierarquias sociais, convivendo
paralelamente a loucura e a vida moderada. Há certo fator de humanização no grotesco, que
reside na inversão cômica do terror, protegendo e transmutando o medo paralisante em
objeto para o riso. Assim, o indivíduo age, rindo, para livrar-se das próprias sombras: "(...) é a
partir o grotesco e do ridículo que o homem surge em toda sua pureza, o homem como ele
pretendia ser e como, em momentos afortunados, lhe poderia possivelmente ter ele próprio
realizado." (Auerbach, 2004, p. 291). O riso grotesco é descrito, primeiramente, pelo caráter
gélido do assombro e, após a paralisia inicial, leva à sensação de alívio, refinado pelo riso de
alívio.
Desta feita, o riso cumpre rituais de sociabilidade em fóruns ou em festividades por
via da língua ou dos gestos mímicos, pelas ambiguidades cômicas e pela representação
pictórica da Gorgó reproduzida no grotesco. As heranças do riso greco-romano foram
transmitidas para o Renascimento, veiculadas pelo humanismo, no qual se encontram os
textos produzidos na Idade Média, seus predecessores. Sabemos que o Renascimento evoca
tanto o desenvolvimento simbólico e intelectual em larga escala, quanto à desintegração

territorial e administrativa. Junto às querelas cortesãs e científicas instauram-se traços de
potenciais conflitos, de reviravolta caótica nas mentalidades (Brandão, 2000, p. 218).
Em meio à desfaçatez e à riqueza simbólica de seu tempo, Alberti escolheu, com a
ambiguidade devida, a representação decaída e, ao mesmo tempo, olímpica, de uma
deidade travestida de bufão e de rei. Misto de ente diabólico e sábio cínico ao modo
luciânico, o deus Momos, parece representar o seu tempo. Para situar as controvérsias
renascentistas, lembramos que o Quattrocento de Alberti conduzirá os padrões da
urbanidade e da civilidade em diferentes direções. Veremos que o riso, em sua utilização
ficcional, contribuiu para a indagação sobre os constituintes do citadino, onde Momos
representa a junção de anoia e da mediocritas, evocando simultaneamente a condição
grotesca de Gorgó, a personalização do Escárnio e a imitatio da Retórica. Momos, filho da
Noite e da Escuridão, figura zombeteira expulsa do Olimpo por ofensa a Zeus, é quem toma
para si a potência da palavra simulada pelo riso. O exercício crítico, apontando as falhas de
percepção, é uma estratégia retórica, da ironia socrática, presente no discurso de Momos e
constituinte de sua "loucura". Assim, o caótico das ações de Momos instaura e suspende,
paralisando a ordenação, a fim de possuí-la e configurá-la sob outra formatação. Enquanto o
riso retórico convenciona a urbanidade, o riso grotesco a desintegra para gestar outras
configurações de mundo. Na ficção homônima albertiana, esses dois aspectos confluem
durante a narrativa. Quanto à representação literária das personagens, a excentricidade da
loucura aproxima-as da marginalidade, da bufonaria e da ironia intrínsecas à composição de
suas ações.
O indivíduo renascentista desdobra-se em múltiplas percepções de si mesmo, das
causas do riso e dos afetos provocados por ele. Para a representação artística, o riso
renascentista assume, como em Momus, de Leon Battista Alberti, o aspecto da
metamorfose, em que os objetos focalizados pelo risível transmutam-se em simulacros
sobrepostos. A ideia é descentralizar e o apelo paródico é parte da imitatio cômica e
instrumento da sátira, por redefinir os códigos da urbanidade e do decoro através das
desmedidas do periférico e da loucura.
O Renascimento modificou as primeiras categorizações do risível, ao lançá-lo no
torvelinho de seu próprio jogo, composto por palavras avessas e rústicas, por estratégias
retóricas e elegantes e por ações monstruosas, limítrofes ao não-racional. Deparamo-nos
com bobos e com bufões da Corte, com soberanos destituídos de poder pelo Escárnio e com
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as cisões das cidadelas (des)protegidas devido às intrigas cortesãs. Todas são vozes
periféricas e cômicas, que ecoaram não só no riso dos oradores romanos, mas nas grotescas
representações que fundeavam a Roma renascentista, tão afeita ao seu passado clássico e
urbano. Uma época para ser vista pelos olhos de Gorgó, entoada pela voz de Momos e lida
através de Leon Battista Alberti.
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O Oriente sem véus de Harry Haller
Klara Maria Schenkel168

Resumo: Através de um complexo mosaico de referências textuais, retiradas dos mais
diversos cânones literários, os escritos confessionais de Harry Haller em O Lobo da Estepe
(Der Steppenwolf, 1927, de Hermann Hesse) mostram o difícil exercício de descrição e
análise do lado sombrio da alma germânica pietista, confrontada pela derrota alemã na
Primeira Grande Guerra e pelo caos iminente de um novo conflito mundial na Europa: uma
alma cindida entre o mundo solitário e dessacralizado do lobo e a promessa luminosa de
salvação advinda do Oriente, a qual emanava da longa tradição germânica de leitura e
interpretação do legado mítico indo-europeu. O hibridismo da “mitologia pessoal” da
personagem Harry Haller (termo cunhado no próprio romance) permite que nos
aproximemos também da tentativa de síntese entre “Oriente” e “Ocidente”, pretendida
pelos orientalistas germânicos entre o final do século XIX e início do século XX. Essa
pretensão, de conseguir proceder à exegese da “sabedoria oriental” à luz da ciência
europeia, impactou não apenas escritores e filósofos do período, como fez surgir novas
terapêuticas do corpo e do espírito. Desde a gnose proposta pelo idealismo mágico de
Novalis, passando pela tentativa de resgate da força germânica atávica dos adeptos da
Lebensreform e da naturopatia, até o mergulho profundo nos mitos e símbolos da alma
humana investigados pela psicologia analítica de Jung, nossa hipótese é que o vasto
percurso percorrido pela mitologia de Harry Haller pode ainda revelar tanto a crise do
sujeito romântico moderno, quanto os indícios de fomentação do “sujeito
multipersonalístico” e fragmentado da pós-modernidade.
Palavras-chave: mythos, Orientalismo, Romantismo, Pós-modernidade.

O romance O Lobo da Estepe (Der Steppenwolf, 1927) de Hermann Hesse é
considerado um ícone da contracultura. Outros best sellers do autor germânico, como
Demian (Demian. Die Geschichte einer Jungend von Emil Sinclair, 1919) e Sidarta (Siddharta.
Eine Indische Dichtung, 1922), também fizeram parte do repertório literário daqueles que se
identificavam com a recusa da ordem social vigente entre as décadas de 1960 e 1970.
Todavia, a narrativa de Harry Haller, o velho lobo desajustado da República de Weimar,
tornou-se a obra canônica dessa tríade hessiana. Considerado leitura obrigatória no circuito
alternativo da época, geralmente associado ao sexo livre, ao gosto pelo ideário indiano e ao
uso de substâncias psicoativas para a expansão da consciência, o romance O Lobo da Estepe
começou a alcançar um grande público leitor, notadamente nas Américas, em meados da
década de 1950. Após ser laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1946, Hesse teve
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sua produção em prosa e verso traduzida para diversos idiomas e, depois de cumprir um
importante papel na formação do cânone da geração hippie, continuou a ser “descoberto”
por jovens leitores até o final da década de 1970 e início da década de 1980. Passadas quase
quatro décadas de absoluto sucesso editorial no continente americano, o entusiasmo por
Hermann Hesse diminuiu consideravelmente nos últimos tempos deste lado do Atlântico.
Porém, não só o perfil atual do “público leitor jovem” certamente não é mais o mesmo
desde as décadas de 1960 e 1970, como aqueles que, quando jovens, viveram o entusiasmo
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daquelas décadas, posteriormente assistiram ao progressivo desencanto dos sonhos de sua
própria geração. Hermann Hesse, ao lado de outros símbolos do panteão hippie, foi
paulatinamente destituído de suas vestes divinas para cair numa espécie de limbo literário.
Contudo, nossa leitura não buscará denunciar as falhas da crítica que, justa ou injustamente,
tem relegado Hesse a um plano inferior da “Grande Literatura”, ou elogiar aqueles que
tentam restituí-lo ao Olimpo literário. Tomaremos essa obra apenas como documento dos
anseios de uma época específica na Europa, quando a crise de valores do período entreGuerras era sentida em cada esquina. Evidentemente, uma sensação análoga, de um mundo
prestes a mergulhar no caos, podia ser experienciada durante o auge da Guerra Fria nas
Américas, principalmente pelos jovens americanos, conclamados a lutar no Vietnã por uma
causa sem sentido. “Make love, not war”, slogan da juventude pacifista e subversiva do
período, de certo pode ser percebido em muitas das páginas de Hesse. Principalmente a
recusa ao estlablishment burguês pelo velho lobo teria um acolhimento sem ressalvas no
seio dessa geração de leitores outsiders. Porém, lembremos que, diferentemente do
contexto da contracultura americana, na Alemanha da década de 1920, época dos cabarés
weimarianos, o uso de drogas na Europa provavelmente não tinha um caráter tão subversivo
quanto nas décadas posteriores. A liberalidade da chamada “cultura Weimar”, que marcou o
período da publicação de O Lobo da Estepe, sem dúvida era considerada por seus
contemporâneos mais puritanos como decadente e doentia; e a vida boêmia era sobretudo
um sinal de desencanto e cansaço, que não chegou a se configurar propriamente como
contestação social. Parece-nos que a “contracultura” germânica não estava nos centros
urbanos e na devassidão dos cabarés: ela se dirigia para o campo e para o retorno do
contato com a natureza. Da mesma forma, os contestadores estadunidenses também se
colocariam em direção às zonas rurais para fundar suas comunidades alternativas.

Todavia, no início do século XX, a Alemanha do Imperador Guilherme II (1890 -1914)
conheceu um período de grande desenvolvimento industrial e, consequentemente, o
crescimento econômico sem precedentes foi acompanhado do inchaço dos centros urbanos
e de uma intensa agitação cultural. Nesse processo de modernização, a transição entre a
tradicional “comunidade orgânica” (Gemeinschaft) para a sociedade moderna, alienada e
individualista (Gesellschaft), se fazia sentir sobretudo entre os membros da burguesia e seus
hábitos de consumo, além da produção cultural que tentava acompanhar o novo ritmo
urbano. Segundo Fulbrook (2012, p. 161), se a cultura oficial exaltava em toda sua pompa os
heróis nacionais e simbolicamente apontava para as aspirações de grande potência mundial
da nação alemã recém-unificada, por outro lado começava a tomar força a crítica à vida
moderna “desarraigada” nas grandes cidades, individualista e alienada. Nesse novo cenário,
o Cristianismo, religião do Estado e dos currículos escolares, sofreria fortes ataques.
Historicamente edificada através de confrontos sangrentos, a civilização cristã vê sua ética
confrontada a partir de outros valores, como pacifismo, vegetarianismo e nudismo. O modo
de vida saudável, acreditava-se, poderia embasar uma sociedade e uma ética igualmente
saudáveis e desta forma “curar” a civilização cristã ocidental degenerada. A tão aclamada
racionalidade europeia começará a sofrer fortes abalos na Alemanha da razão kantiana,
quando a ameaça de que o mundo afunde numa guerra sem precedentes passa a ser
vislumbrada. A “sabedoria oriental” se mostrará como promessa de outro renascimento, de
recomposição do ethos germânico. Notemos que, pelo menos desde meados do século XVIII,
havia um grande interesse dos intelectuais germânicos pelo pensamento e cultura indianos:
não apenas Schopenhauer, como também Nietzsche, Heidegger, Weber, Franz Bopp, Max
Müller são alguns dos expoentes da valorização desse manancial indiano na Alemanha, cujo
fascínio Hesse compartilhara com o amigo Thomas Mann. No entanto, é a abordagem
esotérica do Budismo e das demais vertentes religiosas da Índia, especialmente aquela
empreendida pela Sociedade Teosófica de Helena P. Blavatsky, que se tornaria a mais
consumida pelos leitores na virada do século.
No início do século XX são fundadas as primeiras organizações e retiros budistas, bem
como os primeiros spas holísticos afastados dos grandes centros urbanos; e a valorização
romântica da Natureza ressurgiria, agora reinterpretada pelas novas propostas terapêuticas,
fundamentadas pelo gnosticismo moderno e pelo teosofismo. Os famosos “sanatórios”
Monte Verità (em Ascona, na Suíça italiana) e Jungborn (na Baixa Saxônia) são exemplares
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do movimento que se convencionou chamar Lebensreform (“reforma da vida”). No entanto,
esse rótulo englobaria ainda grupos de jovens andarilhos, denominados Wandervögel
(andarilhos, ou aves de arribação) e outros visionários solitários. Enquanto o Monte Verità
tinha uma clara vocação para receber artistas de vanguarda e promover experimentalismos
estéticos e comunitários, Jungborn propagava largamente o “verdadeiro Cristianismo”
(ressignificado pelo vegetarianismo, pelo naturismo e com fortes pinceladas gnósticas) como
terapia. Já o movimento jovem Wandervögel nutria fortes tendências nacionalistas (ainda
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hoje há controvérsias se este seria ou não um embrião da juventude hitlerista). Os principais
traços que unem grupos tão distintos são, portanto, o retorno à natureza, o combate à
degeneração (do corpo, da raça, da sociedade, da religião, de uma era) e o gnosticismo. A
nova maneira de compreender o corpo e os cuidados com o mesmo, tão notável entre os
adeptos do naturismo do período, parece pressupor o conhecimento do Tantrismo (mesmo
que indiretamente, através da literatura teosófica). Essa é uma questão que mereceria uma
investigação mais aprofundada. Para nossa discussão cabe, no entanto, a ressalva de que
não apenas o corpo nu – deserotizado e transposto para o domínio da Natureza sagrada –
não será mais entendido como vergonhoso entre os alemães reformistas, como a própria
sexualidade também começará a ganhar novas abordagens (apesar do homossexualismo
continuar pouco aceitável). Certamente a “descoberta” alemã da energia que brota da
conjunção entre o feminino e o masculino, nos remete, mesmo que de modo difuso, ao Yin e
Yang do Taoísmo chinês, ou à união de Shakti e Shiva, ou ainda de Prakriti e Purusha da
cosmogonia indiana. Nesse sentido, não é por acaso que a questão do corpo e do sexo se
coloca como fundamental em O Lobo da Estepe. A personagem Hermínia, o duplo feminino
de Harry Haller, aconselha ao lobo suicida a aprender primeiro o “lado fácil” da vida (dançar,
namorar, fazer sexo), isto é, atender aos chamados do corpo e não apenas do espírito, antes
de entregar-se às profundezas de seus sofrimentos. Porém Hermann Hesse – à sua maneira,
nem sempre compreendida – lutou contra o Cristianismo opressor com a mesma força que
combateu a “indomania” germânica estereotipada, a qual buscava na “fonte original e
inesgotável do Oriente” a panaceia para todos os males da civilização europeia ocidental
degenerada. Ao aproximar-se do manancial indiano como uma espécie de paliativo
terapêutico, o homem ocidental, todavia, deveria compreender que não poderia jamais
saciar seu espírito por completo e torna-se tão sábio quanto um guru indiano, se
continuasse a desconsiderar a grande sede sanguínea do lobo. As páginas iniciais da

narrativa de Harry Haller evocam claramente a estética expressionista do cinema alemão
produzido na década de 1920, o qual projetava, nas telas das salas escuras da República de
Weimar, as personagens da literatura fantástica do século XIX. O legado gótico das artes
literárias ressuscitaria através do cinema e, talvez em razão da hecatombe da Primeira
Guerra na Europa, “os fantasmas, que antes haviam povoado o romantismo alemão, se
reanimavam tais como as sombras do Hades ao beberem sangue” (EISNER, 2002, p. 17). O
“misticismo” teosófico que dera sustentação aos pressupostos dos artistas plásticos
expressionistas do início do século, parecia então revestir-se de uma capa de obscurantismo
e loucura ultrarromânticos através das novas artes visuais. As anotações de Harry Haller são
apresentadas por um narrador burguês que se diz “intelectual”, admirado com a estranheza
dos escritos confessionais abandonados pelo inquilino de sua tia. Diz ele:
Essas anotações – e é indiferente saber se nelas existe uma grande ou
pequena dose de realidade – são uma procura não de vencer a
enfermidade da época com rodeios ou paliativos, mas um intento de
converter a própria doença em objeto de interpretação. Significam,
literalmente, uma jornada no inferno, uma caminhada algumas vezes
angustiosa, outras cheia de entusiasmo através do caos de um mundo
anímico tenebroso, caminho percorrido com a vontade de atravessar o
inferno, de oferecer a face ao caos, de padecer o mal até o fim. (HESSE,
2010. p. 32)

Haller, sujeito taciturno, apesar de tímido e formal no trato com as pessoas, tinha
uma amante jovem e bonita e parecia frequentar assiduamente as “hospedarias modestas”.
Desse sujeito, que se autodenominava “lobo da estepe”, não se sabia quase nada, nem de
onde vinha, nem qual o propósito de sua permanência. Esta moldura, através da qual Haller
nos é apresentado, já é suficiente para dar o tom de suspense e de insanidade que
provavelmente permeariam o desenrolar dos acontecimentos na trajetória do lobo. Durante
as primeiras páginas das anotações (“Só para loucos”), as elucubrações de Haller sobre si
mantêm o mesmo tom. Sabemos, então, que o protagonista sofre tanto de enfermidades
físicas (ataques de gota e enxaqueca), quanto de enfermidades psíquicas (“aqueles dias de
morte da alma, perversos de vazio interior e desespero”). No entanto, pior é ter que suportar
a ausência de dor nos dias “normais e vulgares”, para os quais o lobo precisa arranjar algum
“paliativo”. Durante um passeio noturno por ruas escuras e molhadas até a taverna “Elmo de
Aço”, Haller depara com um muro antigo, entre uma Igreja e um Hospital e terá uma visão
fantástica, de uma pequena porta que nunca estivera ali antes, sob uma placa luminosa:
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“TEATRO MÁGICO. ENTRADA SÓ PARA OS RAROS. SÓ PARA OS RAROS”. Tenta abri-la, não
consegue e, ao afastar-se, percebe no reflexo do asfalto molhado que a última frase do
anúncio havia mudado: “SÓ... PA... RA... LOU... COS!”. Até aqui, a maioria dos elementos
estéticos da narrativa convergem para o aspecto sombrio do Romantismo: noite, solidão,
dor, loucura, embriaguez, desejo de morte, contato com o sobrenatural. Conforme o
desenrolar da trama, porém, sabemos que Harry Haller não se transformará em um
lobisomem ou em um serial killer. Talvez o herói hessiano seja demasiado humano para
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proceder às façanhas de um gigantesco ego romântico. Sua angústia está mais relacionada
ao aniquilamento desse ego que sofre, do que ao enaltecimento ou ao deslumbramento
demoníaco do mesmo. Nos últimos meses de sua vida, Hesse declarara a Miguel Serrano:
“Há pessoas que não podem entender que eu tenha escrito Sidarta e ao mesmo tempo O
Lobo da Estepe... E, no entanto, ambos se complementam, são os dois extremos da vida
entre os quais os homens se movem...” (SERRANO, 1970. p. 34). Há, sem dúvida, algo de
demoníaco e fantasmagórico na ambiência de O Lobo da Estepe. Porém, se confrontamos as
trevas do lobo com as “luzes” de Sidarta, podemos vislumbrar outras significações da
trajetória de Harry Haller. De forma análoga à metamorfose do letreiro do “Teatro Mágico”
espelhado no brilho do asfalto, Harry Haller ganha novos contornos quando refletido nas
águas do rio que a balsa de Sidarta atravessa. Haller e Sidarta são face o dorso de um mesmo
problema: conhecer-se a si próprio. Nas mesmas páginas de onde há pouco retiramos
passagens incontestavelmente ultrarromânticas, começamos a vislumbrar outras seleções
possíveis. Ao voltar de um concerto, o narrador burguês encontra Haller bebendo em uma
hospedaria:
Leu o rótulo da garrafa da minha água mineral e perguntou-me se não
queria beber vinho, insistindo no convite. Quando soube que eu não bebia
qualquer espécie de vinho, voltou a olhar-me com aquela sua expressão de
abandono e disse:
- Sim, o senhor tem razão. Eu também fui abstêmio durante muitos anos e
também jejuei por muito tempo, mas agora estou de novo sob o signo de
Aquário, um signo escuro e úmido.
E quando eu, pilheriando, tomei a alusão ao pé da letra e fiz-lhe notar como
me parecia inverossímil que precisamente ele acreditasse em astrologia, aí
então voltou a empregar seu tom cortês que tanto me desagradava,
dizendo:
- O senhor está certo; lamentavelmente também nessa ciência eu não creio.
(Idem, p 28. Grifos meus)

Mesmo que descrente, Haller mostra já ter sido adepto de práticas esotéricas e
ascéticas. O buda siamês e o retrato de Mahatma Gandhi nas paredes de seus aposentos
(idem, p. 21), sua rotina com “exercícios respiratórios” e “exercícios mentais” (idem, p.35),
seu hábito de ingerir carne muito raramente (idem, p.45), e vários outros indícios ao longo
da narrativa revelam uma personagem que vive uma ressaca muito maior do que aquela
provocada pelos vinhos baratos que ingere. Harry Haller vive o desencantamento da
“indomania”, a ressaca da Lebensreform. Na avaliação do narrador burguês, a doença de
Harry Haller é um reflexo do “mal” de sua época. É o próprio Haller quem leva o burguês à
compreensão das contradições daquela geração à qual pertenciam. Declara o primeiro,
durante uma conversação entre ambos sobre as “crueldades da Idade Média”:
O verdadeiro sofrimento, o verdadeiro inferno da vida humana reside ali
onde se chocam duas culturas ou duas religiões. (...). Há momentos em que
toda uma geração cai entre dois estilos de vida, e toda evidência, toda
moral, toda salvação e inocência ficam perdidas para ela. Naturalmente,
isso não atinge a todos da mesma maneira. Uma natureza como a de
Nietzsche teve de sofrer a miséria da época atual há mais de uma geração
antes da nossa; tudo quanto teve de suportar sozinho e incompreendido é
o mesmo de que hoje padecem milhares de seres humanos. (Idem, p. 32.
Grifos meus).

A recusa ao Cristianismo dogmático institucionalizado e a constatação da falência de
valores da sociedade burguesa de fato acometeram Nietzsche no momento anterior à
geração dos reformistas. Mas o filósofo, de algum modo, sabia que não poderia ser
compreendido por seus contemporâneos, e sequer cogitou estar vivo para acompanhar a
grande mudança para a qual tentara preparar o terreno através de sua obra. No entanto,
afirmava, “eu sou dinamite”. A geração de Hesse, por sua vez, conseguiu experimentar
novos estilos de vida, novas religiosidades e um lampejo do que poderia vir a ser uma nova
moralidade. O movimento reformista que se propunha a curar o espírito através do contato
com a natureza e com a sabedoria ancestral indo-europeia, naufragou antes mesmo de
atingir o alto mar. A dinamite explodiu a própria nau, e o episódio se resumiu como a
agitação de alguns inconformados filhos da burguesia, que gostavam de ficar nus à beira dos
lagos. Tão logo a crise do pós-guerra se instaurou, esses rebeldes filhos pródigos, como
Harry Haller, se viram forçados a tornar à casa burguesa. E assim despertaram de um sonho
exótico, incensado por aromas do Oriente, para mergulhar no pesadelo que se tornara a
Alemanha derrotada e humilhada pelo Tratado de Versalhes. O pesadelo ficaria ainda pior
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com a ascensão do nazismo, e a ressignificação do mesmo mito milenarista que haviam
inspirado a Lebensreform. Não bastará a Harry Haller, todavia, travestir-se de guru indiano
para que supere o pietista sofredor, ou o burguês “medíocre”. Nem mesmo a pretensão
germânica da síntese dos ensinamentos indianos com o Cristianismo parecerá viável para O
Lobo da Estepe, apesar de que ainda se possa sonhar com ela. Trata-se, sobretudo, do
acolhimento das sombras do próprio ser para que se atinja a lucidez do autoconhecimento.
Ainda assim, o desafio torna-se muito mais complexo quando se constata, através do
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“Tratado do Lobo da Estepe”, que os seres não são duplos, mas múltiplos. É preciso ver que:
nem tudo o que morde é lobo; que dentro de si habitam também a raposa,
o dragão, o tigre, o macaco e a ave do paraíso, e que todo esse mundo é um
éden cheio de milhares de seres, formosos e terríveis, grandes e pequenos,
fortes e delicados, mundo cercado e asfixiado pelo mito do lobo – tanto
como o homem que nele há é asfixiado e preso apenas pela aparência de
homem, pelo burguês” (idem, p 80)

Nem o sujeito monolítico da razão, nem o sujeito egóico romântico. Harry Haller é o
sujeito fragmentado pós-moderno, que começava a ser examinado pelas teorias
psicanalíticas, as quais floresceram também na Alemanha das primeiras décadas do século
XX. Não é a resposta (se é que ela existe) às vicissitudes do meio hostil que torna a obra
hessiana relevante, mas sim a eterna aventura do homem ao redor de si – estofo de nossos
mitos e ritos, bem como principal mote do projeto literário de Hermann Hesse – à qual vale
a pena retornarmos uma vez mais.
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Resumo: O conceito forma-de-vida, criado pelo filósofo italiano Giorgio Agamben (1942-) foi
trabalhado em sua obra Altíssima Pobreza (2014), na qual foi sobreposto ao propósito de
vida dos monges franciscanos do cenóbio. Esta obra promete ser a última etapa de seu
projeto Homo Sacer e nos possibilita trabalhar com o conceito em questão através do
espelho da paródia, a vida no cenóbio é compreendida a partir das paródias de Sade e de
Rabelais. Nesta apresentação trabalharemos com essa concepção parodiada de cenóbio a
partir de A filosofia na Alcova (1795) de Marquês de Sade (1740-1814). Ao relacionar a obra
sadeana aos conceitos cunhados por Agamben, almejamos evidenciar algumas reflexões
acerca da relação entre vida e regra, estas enquanto antagônicas, mas, simultaneamente,
entrelaçadas, mormente no contexto do cenóbio, lugar em que ambas parecem formar os
sintagmas vita vel regula, regula et vita, forma vivendi, forma vitae [vida ou regra, regra e
vida, forma de viver, forma de vida]. Para tanto, faremos revisões bibliográficas de algumas
das obras de Agamben e Sade, não descartando a possibilidade de dialogar com outros
autores que atuaram/atuam sobre essa mesma linha de pesquisa. O exame aqui proposto
age em consonância aos objetivos do projeto “Uma política para a forma-de-vida a partir de
Giorgio Agamben” fomentado pelo Programa Primeiros Projetos da FAPEMIG e às discussões
do Núcleo de Pesquisa “Educação: Subjetividade e Sociedade”, da Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG) - Campus Barbacena.
Palavras-chave: forma-de-vida; cenóbio; regra; Agamben; Sade.

Introdução
Em cumprimento a um de seus objetivos do projeto denominado Homo Sacer, o
filósofo italiano Giorgio Agamben (1942-), na obra Altíssima pobreza (2014), trabalhou
acerca do conceito forma-de-vida, cuja proposta foi apresentada pelo mesmo no ensaio
homônimo ao conceito, publicado originalmente em 1993 e republicado em 1996 no livro
Meios sem fim (2015, p.13-21), consoante o propósito de vida dos monges franciscanos do
cenóbio, sobretudo pela renúncia destes à posse. O Homo sacer de Agamben é composto

*

Graduando em Ciências Sociais pela
souzaleonardo57@hotmail.com
**

UEMG – Campus Barbacena. Bolsista PIBIC/PAPq/UEMG.

Doutor em Ciência da Religião/Filosofia da Religião pela UFJF. Professor nos cursos de Ciências Sociais e
Pedagogia da UEMG – Campus Barbacena. m-baptista@uol.com.br

atualmente por: I. O poder soberano e a vida nua (1995); O que resta de Auschwitz ) (1998),
II, 1. O estado de exceção (2003); II, 4. O reino e a glória (2007) – Este volume inicialmente
publicado como II, 2. foi renumerado para II, 4, conforme a proposta do autor; II, 3. O
sacramento da linguagem (2008); IV, 1. Altíssima pobreza (2011); II, 5. Opus Dei (2012); IV, 2.
O uso dos corpos (2014); II, 2. Stasis (2015). Para os fins deste artigo trataremos as partes
por sua numeração na proposta do projeto e não pela datação de sua publicação, portanto
nossa referência é ao livro IV, 1.
Sobre o anseio dos moradores do cenóbio, principalmente pela renúncia por parte
destes em seguir a estrutura do direito, Agamben mostra que “trata-se do que os
franciscanos tinham em mente quando, em sua luta contra a hierarquia eclesiástica
reivindicavam a possibilidade de um uso das coisas que nunca advém direito, que nunca
advém propriedade” (2007, p. 10). E, ao ater-se sobre tal questão, o autor ratifica e
concretiza a sua proposta lançada em Homo Sacer I, a qual é distinguir o que se tem
enquanto uma vida natural (Zoé), compartilhada por todos os viventes, de uma vida
qualificada (Bios), que indica as características fundamentais que distinguem e qualificam o
homem em seu caráter humano de viver na e pela convivência.
Os conceitos norteadores da reflexão de Agamben são vida e regra, mormente no
contexto do cenóbio, em que estes se fundem. E faz com que o autor disponibilize-os numa
posição ambígua: tanto contrapostos quanto entrelaçados. Ocasionando, ao fim, a formação
dos sintagmas vita vel regula, regula et vita, forma vivendi, forma vitae [vida ou regra, regra
e vida, forma de viver, forma de vida]. Porém, as definições de vida e regra, juntas, não
configuram o significado dos sintagmas possibilitados pela junção de ambos. Ocasiona um
quiprocuó em que vida e regra são confundidas, são indistinguíveis. Na intenção de cessar o
movimento de aproximação, e não alcance, da vida à regra, e vice-versa, no interior do
campo do cenóbio, o filósofo italiano (2014, p. 11) buscou responder tal indagação: “como
pensar uma forma-de-vida, ou seja, uma vida humana totalmente subtraída das garras do
direito e um uso dos corpos e do mundo que nunca acabe numa apropriação? Ou seja,
pensar a vida como aquilo de que nunca se dá propriedade, mas apenas um uso comum”.
Agamben, (2014, p. 16) diz que “a perfeita compreensão de um fenômeno é sua
paródia”. O que traz à luz um termo bastante peculiar à teoria agambeniana: a paródia. Sob
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a visão parodiada que François Rabelais (1494-1553) e Donatien Alphonse François de Sade
(1740-1814) – O Marques de Sade – tiveram acerca da vida monástica, o primeiro em Vie
très horrifique du grand Gargantua [Ed. Bras.: Gargantua e Pantagruel] (1534) e o último em
Les 120 journèes de Sodome [Os 120 dias de Sodoma ou A escola de libertinagem] (1785),
que o autor se debruçou em interpretar a forma-de-vida dos monges do cenóbio.
Aqui se levantará algumas reflexões ante a relação entre vida e regra experimentada
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pelos monges franciscanos do cenóbio, embasadas numa perspectiva parodiada sob o
romance sadeano La philosophia dans le boudouir [A filosofia na alcôva] (1795). Almeja-se
esmiuçar essa “tensão” intensamente presente nos determinados contextos supracitados
por meio da lógica da paródia. “Dito de outra maneira: quando se quer atingir o mistério, o
inenarrável, só nos resta apelar para a paródia, único modo de manter viva a tensão dual
presente na realidade, no próprio ser” (ASSMANN In AGAMBEN, 2007, p. 11).
A paródia
O ensaio sobre a paródia aparece inicialmente em 2005 no livro Profanações, de
Giorgio Agamben, mas é reapresentado na versão atualizada de Categorias Italianas de
2010. Nenhum outro ensaio gozou do prestígio de ser publicado em duas coletâneas
organizadas pelo autor, o qe indica, para além da similaridade temática entre o texto e as
coletâneas, uma relevância da temàtica que está proposta ali. O texto inicia tratando da obra
A ilha de Arturo escrita em 1956 pela italiana Elsa Morante, falecida em 1985.
O que está em questão no livro de Elsa Morante é o trágico e infantil cenário do
julgamento sempre adiado e sempre presente na linguagem. Morante chama para
protagonista de seu livro a Paródia, a partir do momento em que designa este epíteto para o
pai de Arturo, e cria no filho a necessidade de compreender aquilo que foi amalgamado à
figura paterna. Para Agamben, “nesta perspectiva, A ilha de Arturo aparece como a história
do desesperado amor infantil da autora por um objeto literário que no início aparece muito
sério e quase lendário, revelando-se, no final acessível apenas em forma paródica” (2007, p.
38). O desesperado amor infantil pela paródia é reflexo da forma séria e respeitosa como
entramos na sala do juízo final, esperando que dali seja possível sair com uma resposta
definitiva, mas como a paródia é a única forma de acesso a uma decisão, só se pode sair de
lá em silêncio. Toda a respeitabilidade da circunstância deve ser substituída pelo mistério e

pela incongruência de uma gravura destinada a um livro infantil. Na paródia o juízo final se
encontra com a sua impossibilidade de realização, mas, por ela, ele se queda preso à
perpétua cena de sua infantil tentativa de realização. O termo do julgamento final exigiria
uma soberania capaz de tomar decisão acerca de suas próprias limitações, e de colocar fim à
sua própria soberania. A linguagem não é capaz de cumprir esse papel, contudo, pelo desvio
da paródia, ela pode postergar a sensação de frustração ante a sua incapacidade.
Fazendo uso de seu método de uma arqueologia filosófica, Agamben vai buscar na
tradição grega um sentido para a paródia que seja anterior à definição consagrada por
Scaligero no final do século XVI de que a paródia seria uma rapsódia invertida. Mesmo
compreendendo que nesta definição se encontram duas características básicas da paródia,
quais sejam: a referência a um modelo preexistente e a inserção de conteúdos novos e
incongruentes (2007, p. 38), Agamben procura na musicalidade do mundo clássico uma
representação mais elementar do mistério presente na paródia. Neste contexto ele resgata
o sentido de paródia como “separação entre canto e palavra, entre melos e logos” (2007, p.
38-9). Paródia é assim a dissonância entre palavra e canto, é a possibilidade de nascimento
da prosa que se liberta da poesia, mas que permanece guardando em si “um lamento pela
música perdida” (2007, p. 39). Sendo assim ela é sempre um estar ao lado (parà-oiden) e
nunca um lugar próprio. Para além da referência e da incongruência presentes na definição
clássica, com este retorno ao sentido arcaico, Agamben quer salientar o não-lugar habitado
pela paródia. A paródia habita o espaço do juízo final que não pode nunca ser consumado e
tampouco suplantado. Possui, portanto uma função de “confundir e tornar duravelmente
indiscernível o umbral que separa o sagrado e o profano, o amor e a sexualidade, o sublime
e o ínfimo” (2007, p. 42), de nos colocar a todos no limbo de uma não decisão, na carência
da visão de Deus, mas no conforto infantil de não sentir Sua falta.
Habitantes do limiar da indiscernibilidade em que a paródia nos lança, podemos nos
confrontar com aquilo que sem seus recursos se tornaria de um peso insustentável, uma vez
que “o poeta pode viver 'sem os confortos da religião', mas não sem os da paródia” (2007,
p. 45). O conforto expresso pela paródia não é a promessa paradisíaca da religião, é apenas
e reconfortante sensação de ignorância. Uma vez que suspende a decisão do juízo final ela
suspende a necessidade

de um juízo terminal, ou seja, suspende a própria verdade.

Ambienta-se em reino paralelo em que a ignorância é a única certeza. Tão apaziguadora
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quanto o ideal socrático do “só sei que nada sei”, a paródia não cria o reino em que reina, na
verdade descortina para nós a imprecisão das seguranças com as quais lidamos no reino em
que vivemos Serve de consolo na medida em que desvela o absurdo e impõe o absurdo
como única realidade possível, não exigindo a existência de uma ordem. Como no limbo
não pode romper com a carência do Deus-ordem, mas permite a reconfortante ignorância
de Sua existência. Nela o sagrado e o profano, a ordem e o absurdo encontram-se no limiar
de um estado de exceção permanente. Todo juízo foi suspenso, mas em sua suspensão
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parece seguir o seu curso natural. Em sua exceção parece ser o estado de direito prometido.
No reino paralelo da paródia a exceção tornada regra pode ser tratada com a naturalidade
da ignorância de tais acontecimentos.
Representando a realidade como ela é colocada em xeque no juízo final e ciente de
que “assim já e demais”, a paródia não é exatamente uma ficção, mas seu simétrico oposto.
A paródia não só não coincide coma ficção como constitui o seu oposto
simétrico. De fato, a paródia não põe em dúvida, como faz a ficção, a
realidade do seu objeto – este aliás, é tão insuportavelmente real que se
trata, precisamente, de mantê-lo à distância. Ao “como se” da ficção, a
paródia contrapõe seu drástico “assim é demais” (ou “como se não”). Por
isso, se a ficção define a essência da literatura, a paródia se põe, por assim
dizer, no limiar dela, obstinadamente estendida entre realidade e ficção,
entre palavra e coisa. (2007, p. 46)

Abrindo mão de criar uma realidade do “como se” da ficção. A paródia se limita ao
messiânico afastar-se para o lado do “como se não”. Se incomoda com o mundo como ele é,
mas não pode acreditar na sua revogação, apenas apresenta as mazelas mundanas em um
discurso paralelo ao oficial. Como o messias que não vem para revogar a lei, mas para tornála efetiva, a paródia tende a tornar efetivo o estado de exceção permanente. Permite que a
exceção tenha voz própria e traz à luz todas as discrepâncias que procuramos velar. Por isso
a paródia é um instrumento tão importante na análise do cenóbio e das impossibilidades
deste em realizar a forma-de-vida.
A leitura de Sade por Agamben
Em Altíssima pobreza, Agamben, visando introduzir sua análise, consoante o conceito
de paródia, da forma-de-vida, fez uso da obra Les 120 journées de Sodome [Os 120 dias de

Sodoma] (1785), do Marquês de Sade. Obra em que, segundo o filósofo italiano (2014, p.
19),
o quadro de narração é conhecido: em 1º de novembro de um ano não
identificado, no final do reinado de Luís XIV, quatro ricos e poderosos
libertinos, o duque de Blangis, seu irmão bispo, o presidente de Curval e o
financista Durcet, fecham-se com 42 vítimas no castelo de Silling para
celebrar uma orgia sem limites e, mesmo assim, perfeita e obsessivamente
regulada [grifo nosso].

Paralela à forma-de-vida do cenóbio, o que regia a vida desses era a regulamentação,
ou politização do cotidiano, conforme colocado por Agamben. No propósito de desregrar a
vida, acabaram, involuntariamente, regrando-a.
Toma-se aqui, para os mesmos fins da análise de Agamben, o romance A filosofia na
Alcôva, já referenciada, também de Marquês de Sade. A qual é desenvolvida por meio de
sete diálogos entre os personagens que compõe a ficção sadeana – Madame de Saint-Ange,
Cavalheiro Mirvel, Eugénia e Dolmancé. Esses diálogos se fazem ante a proposta de mostrar,
por parte dos libertinos Madame de Saint-Ange e Dolmancé, como chamados pelo próprio
autor, Sade, à jovem Eugénia os prazeres propiciados pela carne, enquanto meios para o
alcance da felicidade. O ano em que se passa tal enredo não foi identificado, todavia pode-se
crer que é de um tempo já estruturado pela vida política ocidental.
A qualificação grega à forma-de-vida, como visto por Agamben, era em Zoé e Bios.
Segundo Assmann e Bazzanela (2012, p. 5),
*…+ Zoé apresentava-se como vida desqualificada, na perspectiva da Polis,
forma-de-vida que estava sob os cuidados do poder doméstico exercido
pelo Pater. A Bios designava a forma-de-vida de um indivíduo, de um grupo;
era a vida qualificada do cidadão em sua participação na dinâmica política
da Polis, dos debates públicos. Era assim, portadora de direitos e deveres
públicos e, reconhecida nessa condição como meio para o alcance da
felicidade, do bem viver.

Aplicando essa qualificação ao romance de Sade, vê-se que há, por parte dos
personagens, a busca pela ruptura com a forma-de-vida vigente naquele contexto social,
Bios, tido enquanto meio para uma vida feliz. Logicamente, optando pela vida despolitizada,
desqualificada, e verdadeiro meio para uma vida feliz, a qual era impedida de se concretizar
devido à intensidade das regras que pairava sobre a vida social, que os impedia de ser Zoé.
Todavia, a fuga da vida regrada rumo a uma vida “livre”, ocasionou, ainda que de modo
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involuntário, a criação de novas regras. Regras peculiares à orgia, mas regras. Isso posto,
tornando patente a indagação a que se propôs responder Agamben ao se ater sobre a
forma-de-vida no cenóbio, mormente a ontologia da vida nua, almejada pelo mesmo.
Num de seus vários sermões dados à jovem Eugénia, que se preocupava em renegar
tudo aquilo que estivesse em movimento contrário às virtudes, indícios da intensa atuação
do direito na vida civilizada, Dolmancé a “fuzila” com perguntas tentando levá-la a buscar a
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felicidade numa vida desqualificada.
Renuncie de vez à virtude, Eugénia! Haverá jamais um só sacrifício imposto
por essa falsa divindade que valha um minuto dos prazeres fruídos quando
a ultrajamos? A virtude é uma quimera cujo culto consiste em perpétuas
imolações e sacrifícios, em revoltas sem número contra tudo quanto o
nosso temperamento exige. Como poderiam ser naturais semelhantes
impulsos? Como poderia a natureza aconselhar que agíssemos contra todas
as suas regras? *…+ Por que razão há de ser mais honesto fazer sacrifícios no
altar do egoísmo do que no altar da paixão? *…+ Creio, pois, que entre essas
duas paixões uma não pode ser inferior a outra, escutemos a voz da
natureza que tem sempre razão, é a única que vem do fundo do nosso ser,
enquanto a outra é bobagem e preconceito (SADE, 2008, p. 37).

Em contrapartida, essa vida entregue às paixões não significa que esteja livre das
“virtudes” a que tanto os personagens se afligem em renegar. Elas, as virtudes, instrumentos
do direto, são reformuladas. Significando a permanência da regra intrínseca à vida.
Isso posto, é possível consolidar uma das preocupações a que Agamben atua sobre
para levantar suas discussões, a qual é a atuação do indivíduo, que se encontra sempre
condicionada às questões políticas, o direito. Ainda que surja o interesse em se “desagarrar”
dessa estrutura, muitas vezes, à priori dos indivíduos, ocasiona-se a reformulação de outras
regras, diferentes daquela vigente anteriormente, mas, e mormente, regra. Uma legítima
paródia, pelo fato da segunda forma-de-vida se fazer embasada numa primeira, tal como
feito no cenóbio quanto nos romances de Sade. Portanto, a forma-de-vida analisada pode
ser vista enquanto consequência primeira da paródia, ou rapsódia, no sentido estrito do
termo. Paródia que, ainda sob as considerações de Agamben (2007, p. 34) é marcada pela
“dependência de um modelo preexistente, que de sério é transformado em cômico, e a
conservação de elementos formais em que são inseridos conteúdos novos e incongruentes”.
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O conhecimento da religiosidade africana a partir da obra de Pierre Verger
Ludmilla Silva de Oliveira*
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Resumo: O seguinte trabalho tem como intuito abordar como o tríptico imagem-oralidadeescrita está presente na obra de Pierre Verger. Esse estudioso dedicou mais de 50 anos de
sua vida em estudar às culturas negras do Brasil e da África e o mundo transoceânico dos
orixás. Longe de ser apenas uma pesquisa bibliográfica, esse trabalho tenta abordar como a
obra desse militante-pesquisador ajudou a difundir essa cultura e em especial à
religiosidade, através de seus escritos. Tendo como objeto os livros Orixás, Ewé, o uso de
plantas na sociedade ioruba e Notas sobre o culto aos orixás e voduns iremos revelar a partir
da visão do autor as configurações simbólicas da linguagem e dos temas associados a esse
universo sagrado. Com isso, veremos como esse conhecimento é visto e assimilado na
sociedade contemporânea.
Palavras-chave: Cultura. Orixás. Religiosidade.
Pierre Verger: vida e obra
Ao escolher esse tema para a inquietação da disciplina tentei fugir de algo que fosse
do meu tema de mestrado e que abordasse algo que lembrasse minhas primeiras angustias
estéticas sobre religião, isso ainda durante minha primeira graduação em museologia. Pierre
Verger me foi apresentado dentro de uma disciplina do segundo período onde
trabalhávamos sobre a Antropologia Afro brasileira. Desde então tenho por esse etnólogo
fotografo e difusor da cultura africana uma admiração que pode ser mais bem explicada
dentro dessas linhas e do trabalho apresentado.
“Francês de nascimento (4 de novembro de 1902, Paris), baiano por opção e africano
por paixão”. (LÜHNING, 1998-1999, p.315), teve a grande mudança de sua vida aos 30 anos
quando adquiriu uma máquina fotográfica Rolleiflex, aprendeu técnicas fotográficas com o
amigo Pierre Boucher e se lançou no mundo para tentar fugir e se distanciar do meio ao qual
cresceu. Entre os lugares de suas visitas estão Europa, União Soviética, Taiti, China, Japão,
Filipinas, Indonésia, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Peru, África, Brasil, sempre com
escalas em Paris. Sempre buscando conhecer o homem inserido no seu meio. Esse aspecto
de Verger também me encanta, pois assim como ele considero as viagens o único gasto que
nos deixa mas ricos.
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Sem formação acadêmica, nem vínculos institucionais duradouros, Verger foi
autodidata, o que o deixou livre para desenvolver a sua forma particular de trabalho. Ele
anotava tudo o que via preferindo sempre descrever minuciosamente as fontes consultadas.
Ele não interpreta e era o apenas narrador e catalogador de suas pesquisas e dedicava a
mesma atenção a fontes escritas, relatos orais, cultura material e rituais,. As pesquisas que
geraram maior produção foram àquelas relacionadas com a religião dos iorubás e seus
descendentes, na África e no Brasil; o estudo das conseqüências sociais, econômicas e
políticas do tráfico de escravos para o Brasil e o uso medicinal e litúrgico das plantas.
Segundo LÜHNING, 1998-1999, p.315 nessas viagens ele buscava colabora com
jornais, revistas e agências fotográficas de vários países. Suas viagens meio que se cessam
em 1946 quando por influencia do romance de Jorge Amado Jubiabá fixa residência na Bahia
e como ele próprio diz "É um dos poucos lugares do mundo onde há a possibilidade de se
viver sobre o mesmo plano amistoso, com pessoas de origem étnica diferente".
Com esse nosso lar a sua obra também muda de tema e ele se encanta com o culto
aos orixás. Em 1948 ganha uma bolsa de estudos para ir à Nigéria e Benin concedida pelo
Instituto Francês da África Negra (IFAN). Antes disso e já envolvido com o culto aos orixás é
iniciado por Mãe Senhora, do Ilê Axé Opô Afonjá, que consagrou “sua cabeça a Xangô por
descobrir nele um mensageiro de sua cultura entre a Bahia e a África''. (LÜHNING, 19981999, p. 320/321). Verger fez jus ao título, pois tornou-se um emissário entre os dois lados
do Atlântico, estreitando laços e mantendo vivo o contato entre os dois continentes.
Foi na África que Verger viveu o seu renascimento, recebendo o nome de Fatumbi,
"nascido de novo graças ao Ifá", em 1953. A intimidade com a religião, que tinha começado
na Bahia, facilitou o seu contato com sacerdotes e autoridades e ele acabou sendo iniciado
como babalaô - um adivinho através do jogo do Ifá, com acesso às tradições orais dos
iorubás. Além da iniciação religiosa ele se vê obrigado a escrever já que o IFAN não aceitou
os dois mil negativos que ele entregou como resultado de sua pesquisa.
Como nos apresenta Silva (2008, pag. 103) a arte africana longe de ser algo primitivo
pode se observar principalmente nos objetos, nas vestimentas e nas pinturas corporais. Essa
arte ou imagem de como os orixás se apresentam nas festas publicas é o dos mais ricos
materiais que foi muito divulgado no trabalho de Pierre Verger.
Ainda segundo Silva
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na composição da indumentária litúrgica do orixá podemos observar duas
categorias de objetos artísticos religiosos. A primeira refere-se a vestimenta
propriamente dita do orixá que cobre o corpo do iniciado no momento do
transe. A segunda engloba as insígnias e adereços que o orixá carrega na
cabeça, pescoço, peito, ombros, pulsos, mãos e pernas. Esses objetos
revestem-se de uma aura do sagrado que devem, inclusive, ser
diferenciados daqueles que os adeptos usam no cotidiano.(...) As roupas
que compõem as vestes litúrgicas dos orixás e mesmo aquelas que os
adeptos usam como parte da indumentária do terreiro constituem por isso
alguns das imagens mais populares da religião. Silva (2008, pág. 103)
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Nesse sentindo e sobre a religião do candomblé e sua proximidade com a essa crença
Verger nos diz que tem como objetivo “revelar as formas que o culto africano aos ancestrais
e a cultura negra assumiram nos dois lados do Atlântico”. (VERGER) e sobre o Candomblé
revela
"O Candomblé é para mim muito interessante por ser uma religião de
exaltação à personalidade das pessoas. Onde se pode ser verdadeiramente
como se é, e não o que a sociedade pretende que o cidadão seja. Para
pessoas que têm algo a expressar através do inconsciente, o transe é a
possibilidade do inconsciente se mostrar".

Porém, até o final da vida, entretanto, Verger se declarava um "francês racionalista"
que não tinha "sentimentos religiosos muito fortes", ainda que talvez não fosse tão cético
assim.
Segundo (LÜHNING, 1998-1999, p. 322) Em 1988, Verger criou a Fundação Pierre
Verger para guarda e difusão de seu acervo e de seu legado. A Fundação, cuja sede fica na
casa onde morou, no bairro de Engenho Velho de Brotas, em Salvador, abriga “dezenas de
artigos, livros, sessenta e dois mil negativos fotográficos, gravações sonoras, filmes em
película e vídeo, além de uma coleção preciosa de documentos, fichas, correspondências,
manuscritos e objetos”. (FUNDAÇÃO PIERRE VERGER); e se propõe a manter intercâmbio
entre Bahia e Golfo de Benin, além de ser um centro informação e de apoio à pesquisa.
“O universo das culturas e religiões afro-americanas, especialmente o contato entre a
África Ocidental e o Brasil” (LÜHNING, 1998-1999, p. 321) é tema central dos escritos de
Verger, considerado “um dos maiores conhecedores do universo da cultura iorubá, graças ao
seu desejo de conhecer, movido por uma imensa vontade de ser livre de compromissos
desnecessários, e pela curiosidade de observar e entender as múltiplas facetas do ser
humano”. (LÜHNING, 1998-1999, p. 321).

Em 1995, é lançado o livro Ewé, o uso das plantas na sociedade iorubá. Trata-se de
2.216 receitas com folhas, cascas, sementes, frutos, flores e raízes, usados para as mais
diversas finalidades: problemas de pele, impotência sexual, falta de dinheiro, pesadelos, etc.
utilizados até hoje por adeptos ou não do candomblé que buscam nessa farmácia natural
fonte de saúde. Além da identificação das plantas e fórmulas, em iorubá e português, Verger
inclui e analisa as palavras que devem ser pronunciadas durante os rituais, um ponto
essencial na liturgia iorubá. Como explica Verger, "no candomblé, a coisa mais importante é
a questão das folhas, das plantas que se utilizam no momento em que se faz a iniciação. A
natureza está sempre presente dentro da cerimônia. Antes de se fazer a cerimônia, a gente
toma banho de certas plantas, para ter esse axé, essa força que está dentro das plantas".
(FUNDAÇÃO PIERRE VERGER)
Verger morreu em Salvador, em fevereiro de 1996, deixando um número incerto de
fotografias e textos publicados em diversas línguas e países e uma enorme contribuição para
o conhecimento do trânsito cultural negro no Atlântico. Nesse sentido Silva (2008, pág. 109)
diz que o dialogo do terreiro com o mundo que o circunda possibilitou o surgimento de uma
arte ou de artistas cujas obras mantêm uma relação de proximidade com os princípios
estéticos deste sistema religioso, mas ao mesmo reelaboraram novas experiências e
linguagens.

Pierre Verges: livros
Sua obra diversa e multidisciplinar é antes de tudo cheia de relações e conexões. É
preciso desvendar seu envolvimento com a fotografia e em especial com a cultura afrobrasileira e africana. Pois, a evolução do seu olhar é o que conduz ao leitor em seu caminho
do conhecimento. Souty (2011).
Sua obra é normalmente dividida em duas fases. A primeira segundo Esteves (2013),
representa a fase das fotografias das inúmeras culturas que conhece em suas viagens. A
segunda após 1946 concentra-se na cultura yorubá e quando inicia-se os primeiros escritos
do pesquisador.
Lançado em 1981 o livro Orixás além de ser um “manual” para muitos seguidores das
religiões de matriz africana traz 250 fotografias e escritos sobre os cultos afro no Novo
Mundo e suas ressignificações em cidades brasileiras como Salvador e Recife.
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"A religião dos orixás esta ligada à noção de família. A família numerosa,
originária de um mesmo antepassado, que engloba os vivos e os mortos. O
orixá seria em princípio um ancestral divinizado, que, em vida, estabelecera
vínculos que lhe garantiam um controle sobre certas forças da natureza,
como o trovão, o vento, as águas doces ou salgadas, ou, então,
assegurando-lhe a possibilidade de exercer certas atividades como a caça, o
trabalho com metais ou, ainda, adquirindo o conhecimento das
propriedades das plantas e de sua utilização. O poder, axé, do ancestralorixá teria, após a sua morte, a faculdade de encarnar-se
momentaneamente em um de seus descendentes durante um fenômeno
de possessão por ele provocada." Stinguel (2014, p. 3)
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Em Ewé seu ultimo livro em vida, Verger traz outro tema de bastante interesse as
plantas nas religiões de matriz africana. Teve inicio em 1950 por fazer parte de seu processo
de iniciação como Babalaô. Entre suas descobertas estão a combinação que as plantas
realizam para conseguir sinergias.
Utilizava do pouco espaço que tinha para criar um horto do qual estudava as plantas
e depois as doava. Seus primeiros escritos sobre o tema são da década de 60 e já trazem o
processo de classificação das plantas pelos iorubas e o mais interessante a memorização do
uso das plantas por versos. Mas uma referencia a grandiosidade da história oral presente
nessas religiões.
Outro trabalho interessante é o livro Notas sobre o culto dos Orixás e Voduns. Nesse
livro traz um comparativo entre a tradição religiosa yorubá da Nigéria e do Daomé o djé djé
onde se originaram e como elas se ligam aos seus pares aqui na Bahia.
Porem, o mais importante de sua obra é que tendo conhecimento de seu trabalho
Verger organiza e a guarda. Deixando um legado de valor inestimável para todos.
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A jornada da alma e A paixão segundo G. H.
Márcia Viana Pereira*

Resumo: O livro A Paixão Segundo G. H., de Clarice Lispector, começa com um pedido da
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autora para que ele seja lido somente “por pessoas de alma já formada”. Ao longo da
narrativa a escritora nos apresenta a “via-crucis” de G. H., seu processo de perda da
“condição humana”: “Perdi alguma coisa que me era essencial, e que já não me é mais. Não
me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me
impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável.” (Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1979 (ed.6), pp.7/8). Há inúmeras abordagens terapêuticas que dão suporte para
(e incentivam) a perda da “terceira perna”, do sistema de referenciais do eu. Core Energetics
é uma entre várias terapias corporais de base reichiana, o que a torna singular é seu alicerce
espiritualista: a Jornada da Alma. Uma jornada através de muitas vidas terrenas para
alcançar o “porto seguro” do mundo espiritual. A Jornada da Alma (JA) e A Paixão Segundo
G. H. (GH) compartilham um caminho: a “desidentificação” com o eu conhecido (JA), ou a
“despersonalização” (GH), o “mergulho” através do desconhecido (JA+GH), e, finalmente, a
entrega (JA), ou desistência (GH). Neste trabalho acompanharemos ambos os percursos,
salientando suas aproximações e distanciamentos.
Palavras-chave: Core Energetics, Espiritualidade, Pierrakos, Reich, Pathwork.

A busca
Clarice Lispector emite luz própria e dispensa apresentação. Ressalto sua veia de
“bruxa”, que a fez ser palestrante convidada (ela recitou o conto O ovo) no I Congresso de
Bruxaria, em Bogotá, agosto de 1975. Sua escrita busca desvendar a tessitura do ser. Busca
fracassada, antes mesmo de começar, mas iniciada ainda assim. A busca do “instante-já”,
que já não é, como a roda do carro em movimento toca o chão e já não o toca mais... Mas é
no fracasso que se abre a respiração do texto para o pulsar da entrelinha.
Eu tenho à medida que designo – e este é o esplendor de se ter uma
linguagem. Mas eu tenho muito mais à medida que não consigo designar. A
realidade é a matéria prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la – e
como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não
conhecia, e que instantaneamente reconheço. A linguagem é meu esforço
humano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos
vazias. Mas – volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado
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através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção, é
que obtenho o que ela não conseguiu. Lispector, 1979, p. 172)

Em A paixão segundo G. H., a autora nos leva a percorrer o caminho em direção ao
centro, que é universal. Essa é também a jornada da alma, diz-nos John Pierrakos.
A paixão segundo G. H.
G. H., uma mulher de classe média, atravessa o “corredor escuro” em direção ao
quarto vazio da empregada, recém demitida. Lá, G. H. experimentará romper com a
proibição de tocar no que é imundo, e abandonar o que ela conhecia como humanidade.
Essa experiência a levará ao humano interno, ao fogo, martírio e neutro que compõem a
vida humana. E o final da jornada é:
A despersonalização como a destituição do individual inútil – a perda de
tudo o que se possa perder e, ainda assim, ser. Pouco a pouco tirar de si,
com um esforço tão atento que não se sente a dor, tirar de si, como quem
se livra da própria pele, as características. Tudo o que me caracteriza é
apenas o modo como sou mais facilmente visível aos outros e como
termino sendo superficialmente reconhecível por mim. Assim como houve
o momento em que vi que a barata é a barata de todas as baratas, assim
quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres.
A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo. A maior
exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização
reconhecerá o outro sob qualquer disfarce: o primeiro passo em relação ao
outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. Toda mulher é a
mulher de todas as mulheres, todo homem é o homem de todos os
homens, e cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o
homem. Mas apenas em imanência, porque só alguns atingem o ponto de,
em nós, se reconhecerem. E então, pela simples presença da existência
deles, revelarem a nossa. (Lispector, 1979, p.170)

Essa despersonalização é a possibilidade de desistência, de abrir mão da noção de
pessoa, que funciona como a terceira perna de um tripé estável e prende o ser humano a
ideias preconcebidas do que é a natureza do ser. Assim como na Core Energetics, o caminho
da alma é um caminho em direção à entrega ao desconhecido. Ele exige que o ser esteja
disposto a se entregar ao abismo:
A desistência é uma revelação.
Desisto e terei sido a pessoa humana [...].
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Chego à altura de poder cair, escolho, estremeço e desisto, e, finalmente,
me votando à minha queda, despessoal, sem voz própria, finalmente sem
mim – eis que todo o que não tenho é que é meu. Desisto e quanto menos
sou mais viva, quanto mais perco meu nome mais me chamam, minha única
missão secreta é a minha condição, desisto e quanto mais ignoro a senha
mais cumpro o segredo, quanto menos sei mais a doçura do abismo é o
meu destino. (Lispector, 1979, p. 173)

O espírito encarnado
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Core Energetics é uma terapia corporal que engloba tanto os aspectos emocionais
quanto os espirituais. Dentro da cosmologia da Core a jornada da alma é uma aventura
através de muitas vidas em direção ao reconhecimento da sua natureza divina (Pierrakos,
2004). A alma traz a lembrança do estado de união, do ser uno da divindade e suas
sucessivas experiências na terra são possibilidades de iluminar aspectos do ser que foram
experimentados como separados da divindade. Não há separação real, o processo é parte da
aventura criativa do ser. A ilusão da separação só é maléfica porque nos esquecemos do
poder criativo que a “inventou”, esquecendo-nos, também, da nossa natureza divina, nossa
essência, nosso Eu Real.
Como já disse, a energética da Essência revela novos níveis de realidade
interior que comumente a psicoterapia não leva em conta. A energética da
essência não é, em certo sentido, uma terapia, porque trata os processos
neuróticos como questões colaterais. Esses processos constituem as
obstruções, confusões, defesas e emoções negativas – o foco principal da
terapia. Na terapia, as neuroses são vistas como estágios a serem
ultrapassados, e o ato de ultrapassar se transforma no objetivo básico da
psicoterapia.
Na energética da Essência, a “ultrapassagem” é apenas um estágio
preliminar à meta final do trabalho. Essa meta é aprender a ativar a
Essência, o Eu Espiritual, de cada ser humano. [...] A Essência é o alvo e a
principal ferramenta da abordagem holística. (Pierrakos, 2004, p. 275)

A jornada da alma
O caminho espiritual, proposto pela Core Energetics, é um caminho de entrega ao
desconhecido. A jornada da alma através dos bloqueios sociais que a impedem de se
movimentar mais livremente. O final da jornada é o Eu Real, sem apegos, ou identificações, a
pura natureza divina.

A jornada da alma começa no Uno e para lá retornará ao final. A alma “cai”,
experimenta a separação, mas “esquece” sua criação. Para lembrar-se, a alma encarna. As
circunstâncias do nascimento são escolhidas para trazer consciência aos aspectos distorcidos
da personalidade, o que possibilitaria a transformação pessoal e o despertar do Eu Real, sem
defesas, totalmente entregue à experiência da existência e do Uno.
A jornada da alma se dá em algumas etapas, das quais somente as últimas são
acompanhadas pela jornada de G. H. (ver: Pierrakos, 1985, 1996, 1999, 2007, 2013):
Unidade com Deus: a alma em estado original;
A queda: a alma decide experimentar a separação, mas se apega à sua criação;
A cisão na alma: a separação se manifesta como desequilíbrio entre energia e consciência;
Encarnação (sucessivas encarnações): a alma foca em uma pequena parte da cisão;
Transferência com os pais e circunstâncias da vida (projeção da cisão da alma): o meio
influencia o desenvolvimento da distorção que a alma decidiu trazer à luz em cada
encarnação;
Necessidades infantis não atendidas plenamente: isso gera desapontamento para o ego, a
noção de eu humana, o que permite o surgimento da:
Dor: para a criança a dor é experimentada como ameaça à vida. Por causa da concepção
errônea de que não é possível suportar a dor serão criadas:
Defesas: são uma tentativa de amortecer a dor, mas as defesas não são o suficiente, então a
criança elabora:
A “Autoimagem Idealizada”: nosso ideal para nós mesmos, mas inatingível, o que faz com
que o ser humano volte para a insatisfação de suas necessidades e mais dor é criada;
O despertar para a realidade: situações limites despertam o ser para a necessidade de
mudança;
Auto descoberta e auto purificação: começa, então, o trabalho árduo em direção ao centro.
O enfrentamento de todos os aspectos do ser, sem julgamento;
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Transformação: a chave para a transformação é a entrega a Deus, à verdade. Isso só pode
acontecer quando a pessoa aceita completamente todos os aspectos de seu ser.
União com Deus na terra: aceitação total da vida.
“E que não se mate com palavras a entrelinha”
G. H. desperta para a realidade através do seu encontro com a barata, seu olhar
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atento para o que há de mais antigo e asqueroso a levou a atravessar a “noite escura da
alma” para alcançar a entrega absoluta ao estado de unidade. A personagem enfrenta o
processo de autodescoberta, o encontro com “o mais primário da vida divina”. Ela chega “ao
nada, e o nada era vivo e úmido” (Lispector, 1979, pp.56\57). Ela chega à união com Deus na
terra. Instante que já não é mais, pois ela partilha a experiência inenarrável e, ao narrá-la, já
não é. Por isso “a desistência tem que ser uma escolha. Desistir é a escolha mais sagrada de
uma vida”, pois “existe a trajetória, e a trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória
somos nós mesmos” (Lispector, 1979, p.172).
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A literatura mediúnica como forma de preservar e rever os mitos
Silas Roberto Rocha Lima*

Resumo: literatura espírita, em especial os romances psicografados, alcançam uma parcela
considerável do mercado editorial brasileiro na atualidade. Observando a evolução do
espiritismo, desde sua origem europeia, no final do século XIX, até o seu desenvolvimento
no Brasil, podemos notar que ele assimilou tanto os elementos do paganismo quanto os do
cristianismo europeu. Como exemplo dessa assimilação e releitura de mitos e símbolos,
proponho analisar especificamente as obras do médium Robson Pinheiro. Em suas
narrativas, as “sacralidades” de diversas matrizes como a africana, indiana, paganismo e
cristianismo são mescladas e ressignificadas dentro de uma nova cosmogonia. Neste ideário
reconstruído, forças opostas são apresentadas em conflitos maniqueístas clássicos,
reinterpretando símbolos e mitos ancestrais dentro de uma ótica moderna. Neste trabalho,
proponho apresentar a realidade descrita e idealizada pelos romances psicografados pelo
médium Robson, com foco no remodelamento das manifestações do sagrado, presente nas
séries e trilogias, cuja autoria é atribuída ao espírito de Ângelo Inácio. Nestes romances,
combinam e remodelam elementos (arquétipos, práticas e ritos) de tradições diferentes,
inclusive de culturas arcaicas, atribuindo novo sentido a estes. Como método, pretendo
realizar um estudo comparado dos textos que compõem as trilogias: Segredos de Aruanda,
O Reinos das Sombras e Os Filhos da Luz e a série Crônicas da Terra, tendo como parâmetro
os conceitos de Mircea Eliade contidos em sua obra O Sagrado e o Profano. Concluirei o meu
trabalho, apresentando uma remodelagem de um gênero textual que guarda uma
correlação com mitos fundantes e ritos recorrentes da historicidade humana.
Palavras-chave: Narrativas. Encontros. Sacralidades. Releituras
A psicografia de Robson Pinheiro: recontando mitos do passado.
Robson Pinheiro é um médium que exerce suas atividades religiosas desde o final da
década de 80 na região metropolitana de Belo horizonte, capital de Minas Gerais. Em sua
atuação dentro do movimento espírita, destaca-se sua produção psicográfica que perfazem
até o momento (setembro de 2015) 39 títulos, tendo uma vendagem superior a 1,5 milhões
de volumes169. A autoria de suas obras é atribuída a diversos orientadores espirituais, sendo
os principais Ângelo Ignácio, Alex Zathur, Joseph Gleber e Pai João de Aruanda. Estes
espíritos são membros do “Colegiado Espiritual” que assiste as atividades dos grupos onde o
Robson Pinheiro faz uso de suas habilidades mediúnicas.
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A produção de obras psicografadas é um estilo literário com um papel relevante
dentro do movimento espírita. Ao mesmo tempo representa um meio de contato entre vivos
e mortos, além de apresentar uma descrição da realidade extrafísica. O imaginário descrito
nestas obras é composto de muitas referências míticas sobre a natureza dos elementos que
fundamentam e organizam a realidade, tanto no aspecto sócio-político quanto da
personalidade do ser humano. Resgatando uma mitologia arcaica e recorrente, mediante um
discurso cientifista característico da literatura espírita, a psicografia de Robson Pinheiro
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reatualiza os mitos, traduzindo-os para uma linguagem moderna acessível e agradável para o
homem religioso pós-moderno, que é dotado de uma espiritualidade multifacetada,
cambiante de elementos de diversas expressões e tradições religiosas. Esta releitura e
ressignificação de símbolos e mitos antigos feita na obra de Robson é marcante,
especialmente, nos romances cuja autoria espiritual é atribuída ao espírito de Ângelo Inácio,
sendo este o autor de 17 dos 20 romances mediúnicos publicados pelo médium.

Ângelo Inácio: um repórter do além
Ângelo se identifica como como um jornalista que narra a história de terceiros e
sobre temas que desconhece. Para legitimar e fundamentar suas narrativas, Ângelo alega
que recorre à orientação de especialistas nos temas que aborda e por isto,
consequentemente, ele não assume a responsabilidade pelo conteúdo e sim pela
transmissão, ele se diz “médium de outros espíritos”170.
Em suas narrativas, é abordado aspectos diferentes da realidade extrafísica
aumentando consideravelmente a já existente cosmogonia espirita. Além das colônias
espirituais, comum nas obras espíritas, Ângelo relata a existência de laboratórios no mundo
extrafísico voltados para criação de ferramentas e artifícios a serem usados em práticas de
magia negra e das assim chamadas pelo espírito como obsessões complexas. Como um
repórter, Ângelo Inácio está atento a fatos tanto no mundo espiritual, quanto no mundo
físico, ou melhor dizendo, em termos espíritas, no mundo dos encarnados.
Uma característica da produção literária de Ângelo Ignácio está no fato de suas obras
serem organizadas em séries fechadas, geralmente em trilogias. As trilogias publicada até o
momento são: Segredos de Aruanda, Reino das Sombras e Os Filho da Luz. A série Crônicas
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da Terra é uma exceção a metodologia editorial adotada por Ângelo até o momento, por se
constituir de uma série aberta sem previsão do número exato de volumes que a comporá.
Cada uma delas com um tema específico, mas relacionado com um conflito maniqueísta
entre forças que representam a ordem e o caos em uma releitura dos mitos fundantes das
tradições religiosas e das mitologias que fazem parte da historicidade humana

Das Trilogias:
Segredos de Aruanda: apresentando o maniqueísmo extrafísico.
Em 1998, Robson Pinheiro psicografa e lança o romance Tambores de Angola, o
primeiro romance de autoria de Ângelo. Neste romance, o autor aborda a ritualística
umbandista e de seus guias caboclos e pretos-velhos pela “ótica espírita”, a qual é usada
para combater influências perniciosas que prejudicam a saúde e o equilíbrio emocional do
protagonista da narrativa. Este livro é campeão de vendas da Editora Casa dos Espíritos171,
com mais de 200 mil exemplares vendidos172.
O segundo volume da trilogia, Aruanda, foi publicado em 2004 descrevendo a ação
dos chamados espíritos das sombras que habitam a subcrosta terrestre, onde realizam
experimentos envolvendo magia e tecnologia para promover estados obsessivos complexos,
que desafiam os métodos de cura tradicionais do espiritismo.
Corpo fechado foi o último volume desta série e nele são tratados questões ligadas às
rezas fortes mandiga, patuás e banhos de ervas tão comuns na religiosidade popular
brasileira. Tais questões são tratadas de forma direta, onde os autores procuram distinguir o
que produz efeito eficaz do que apenas, segundo estes não passa de superstição. Para o
autor, banhos de ervas seriam eficientes para criar campos protetores envolta das pessoas,
“fechando seus corpos” dos efeitos prejudiciais de ataques psíquicos e energéticos.
Nesta série, Ângelo, mediado pelo médium Robson apresenta os primeiros
elementos da sua releitura mítica, isto é, a tensão entre duas forças antagônicas. Uma delas
responsável pela manutenção da “ordem” social e espiritual da terra, enquanto a outra que
se empenha em gerar uma desordem capaz de alterar o campo psíquico mundial,
permitindo assim, que eles a emergissem da regiões inferiores da crosta terrestre.
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O imaginário de um caos primordial submerso e recolhido sob a superfície de uma
realidade estável e estruturada é apresentado, nesta trilogia, como uma realidade fática aos
sentidos do espírito autor e de seu intermediário, o médium Robson. Desta forma, o mito é
relido como um modelo funcional de uma realidade, que ainda não pode ser captado ou
explicado pelos sentidos comuns ao ser humano, mas que, no entanto, é tão substancial
quanto a realidade física tangível.
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Reino das Sombras: Dragões, Magos Negros e outros habitantes da subcrosta.
Nesta trilogia, é descrito em detalhes a composição e funcionamento dos grupos que
agem e tramam na subcrosta terrestre. Seu primeiro volume com o título de Legião, foi
lançado em 2006. O nome Legião é uma referência aos textos bíblicos e são descritos como
sendo: “Organizações, indivíduos, peritos em diversas áreas do conhecimento constituem o
vasto mundo do império do mal. Magos negros, cientistas, vampiros e quiumbas, sob o
comando dos chamados dragões, são alguns desses personagens” (Pinheiro, 2006). Estes
seres “trevosos” são combatidos pelos Exús que lideram um exército espiritual composto
por Puris, isto é, espíritos de índios armados de flechas e lanças e tacapes que teriam
condições ideais para infiltrarem nas regiões da subcrosta e realizar as missões de resgate ou
de guarda para espíritos mais evoluídos como os Pais velhos, que precisam agir nestes
domínios.
Em sequência, é lançado em 2008, o título os Senhores da Escuridão, onde se narra
uma operação sombria que ocorreria nas profundezas extrafísicas do oceano, com o objetivo
de controlar políticos e líderes religiosos para propagarem o caos social e ecológico através
de conflitos bélicos e acidentes ecológicos. Se estes fatos ocorressem, os senhores das
sombras conseguiriam emergir da subcrosta.
A trilogia é encerrada em 2010 com o lançamento de A Marca da Besta. Nesta obra,
Ângelo faz referências ao texto bíblico, mais especificamente ao Apocalipse, afirmando
categoricamente que os tempos de crise que a sociedade moderna tem passado, tanto em
nível nacional quanto internacional, já era previsto pelo apóstolo João no citado livro. No
entanto, Ângelo ressignificou o termo “fim dos tempos” definindo-o como sendo um
período de transição, onde as forças do bem e do mal se enfrentariam, resultando no fim do
“império da maldade,” sendo vencido pelas “hostes do cordeiro”.

Na série Reino das Sombras não há apenas uma ressignificação dos personagens da
mitologia afro-brasileira, ocorre também a reunião com mescla de duas cosmogônicas
distintas a judaico-cristã e a afro-brasileira, criando-se, na ótica do narrador, um novo
modelo sincrético e mais amplo da realidade extrafísica, onde a narrativa cristã legitima a
ação de guias da umbanda e candomblé.

Filhos da Luz: a cidade celestial e suas hostes.
Esta trilogia foi toda lançada no decorrer do ano de 2013, perfazendo um total de
mais de 1100 páginas publicadas só neste ano. Estas obras focam especificamente em
apresentar os Imortais: os guardiões humanidade que enfrentam às tramas do Senhores das
Sombras, monitorando-os do espaço extrafísico em uma região inacessível a influência de
seus opositores subterrâneos.
No primeiro volume da trilogia, Cidade dos Espíritos, é apresentado Aruanda, uma
cidade espiritual, segundo Ângelo ficaria em uma região onde não é possível medir-se o
tempo em uma esfera e o espaço é imaterial, sendo habitada por “seres de elevada
consciência e hierarquia espiritual”. Nesta obra, o autor descreve a sua jornada para
conhecer uma região edílica, miticamente ligada a ideia de boa-venturança, habitada os
escolhidos pelo Cordeiro, referência explicita a Jesus Cristo, para administrar tanto o mundo
terreno como o celestial.
Os Guardiões, segundo volume da série, é focado na ação dos agentes incumbidos de
administrar a justiça divina evitando a propagação do mal. São estes os exus e as pombagiras
ressignificados dentro de um novo modelo imagético, onde ocupam a função de guardiões
que entram confronto direta sob o comando dos Imortais que habitam Aruanda, com as
hostes das sombras, realizando inclusive incursões na subcrosta terrestre.
Em sua obra de encerramento, Os Imortais narram os embates entre os guardiões e
seus aprendizes contra as legiões comandadas pelos Dragões que tentam influenciar as
decisões de líderes mundiais, para que eles aumentem os conflitos mundiais, criando um
estado de caos que desestabilizaria a harmonia planetária, permitindo assim o domínio
sobre a planeta do mestres sombrios.
Nesta trilogia, é feita a descrição de uma hierarquia celestial, Os Imortais, que apesar
se manterem distantes, coordenam sua ação de combate às trevas através de seus
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subordinados guardiões que se especializaram em impedir a ação dos agentes dos sombrios
senhores da subcrosta.

Crônicas da Terra: histórias de uma guerra do além no aquém.
Estas crônicas são narrativas isoladas que relatam as ações tanto dos Imortais quanto
dos Dragões em seus embates pelo controle do destinos do “orbe terrestre”.
Em O Fim da Escuridão, publicado em 2012, o autor apresenta o processo de
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reurbanização extrafísica onde, os já citados Dragões em romances anteriores, deverão ser
banidos para outros planetas onde as condições socioeconômicas e morais sãos inferiores às
da Terra. Este banimento é uma clara referência ao mito da queda original, onde os filhos
rebeldes e desobedientes são expulsos de sua morada original, podendo retornar se se
reconciliarem com o seu criador, figura da autoridade original e legislador incontestável.
No segundo romance, lançado em 2014 com título de Os Nephilins narra a chegada
de uma raça alienígena de gigantes que teriam sido descritos nas lendas sumérias e na bíblia.
Este texto apresenta elementos ficção científica ao descrever a jornada destes degredados
de uma civilização superior a terrestre, para o seu exílio em um planeta terra que ainda se
encontrava em um estado tecnológico primitivo. Desta vez, Ângelo retoma a questão de
uma colonização alienígena da terra, como explicação plausível para construção de
monumentos antigos, bem como da origem de algumas narrativas mitológicas referentes a
deuses e seres sobrenaturais, que teriam convivido diretamente com a humanidade, na
antiguidade. Nesta abordagem, há uma racionalização de um mito para torná-lo mais
aceitável à compreensão do homem moderno.
Em 2015, foi o lançamento do polêmico 173 O Agênere, que narra uma trama de
mistério que envolvendo um agênere, isto é, um espírito das trevas capaz de assumir a
forma humana, que assombraria a Santa Sé, na cidade do Vaticano. Este espírito se faria se
passar por membro do clero, influenciando de forma negativa as decisões políticas da cúpula
da igreja católica. Neste texto, o autor deixa claro que é possível que a dimensão extrafísica
se faça presente na realidade corpórea e material de forma direta e sensível aos sentidos
humanos.
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Quanto a esta polêmica sugiro a leitura da reportagem no jornal O Tempo em 12/05/2015. Site:
http://www.otempo.com.br/interessa/o-mago-da-escurid%C3%A3o-sempre-atuou-nos-bastidores-dovaticano-1.1037327. Acesso: 18/09/2015.

Conclusão
Ângelo, em seus romances, humaniza todos os envolvidos no conflito extrafísico
demonstrando que os Imortais são na realidade as almas de homens que evoluíram
moralmente mais rápido que os demais. Já os agentes das trevas são aqueles que, por ainda,
não aceitaram modificar suas atitudes, são prisioneiros de suas paixões e vícios, sendo por
isto escravizados pelos Senhores das Sombras e seus Magos Negros.
Desta forma, o espírito autor, propõe que uma escolha seja feita, tanto pelos leitores
quanto por aqueles que servem à Legião, que estes modifiquem as suas condutas
autodestrutivas e criminosas aos olhos de Deus, evitando assim que no processo de
depuração planetária, eles sejam extraditados para outro planeta menos evoluído que a
Terra.
E para legitimar seu discurso, o autor faz referências aos mitos mais comuns na
historicidade humana, como o maniqueísmo matéria e espírito, bem e mal. ordem e caos, ou
então da queda original, relida na forma dos planos de reurbanização extrafísica e do
consequente expurgo dos espíritos rebeldes da terra. Mais que uma releitura, há uma
atualização no sentido e alcance destes mitos, tornando-os cambiantes com realidade e uma
sociedade pós-moderna que dialoga e assimila modelos de espiritualidades e religiosidades
dispares entre si, mas, ao mesmo tempo, próximos do gênero humano.
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Voz, canto e obra de arte: por uma teologia da arte
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Resumo: A visão ontológica da obra de arte (HAAR, 2007) nos instigou a rever as estéticas de
cada tempo e olhar para o fazer artístico no ambiente religioso tornando inevitável a
discussão sobre a teologia da arte, (CALVANI,2010; MONTEIRO, 2012; DUARTE, 2011;
PEREIRA, 2011; TILLICH, 2009). Quando o exercício de alteridade exposto nas diferentes
perspectivas da teologia da arte se apresentam, buscamos, como objetivo, propor um
entendimento da voz expressada em canto, através de músicas e obras de arte sonoras, para
enunciar o intangível na concretude das percepções humanas onde, afirmamos, reside a
chave do reconhecimento de um ser social, histórico, afetivo, espiritual e portanto, religioso.
Nesse sentido, nossa discussão versa sobre o argumento que um coral pode ser elemento
sensibilizador da consciência de valores, portanto, coadjuvante na promoção da salvaguarda
do patrimônio religioso imaterial. A multidisciplinaridade do fazer coral apresenta-se como
mote provocador de novas reflexões sobre o estado dessa Arte no ambiente religioso.
Palavras-chave: Voz. Teologia da Arte. Patrimônio Imaterial Religioso. Coral

O contato com a obra de arte tende a revelar a cada um que se abre e escolhe sentila um descortinar de experiências e aprendizado sobre si mesmo e sobre o outro. Tal
contato pode haver em diversos ambientes, contudo, deles podem surgir uma gama de
duvidas e questionamentos de difícil solução, por exemplo: O que pode ser considerado
Arte? Há ambientes mais propícios a experiência artística? O ambiente religioso, por ser um
local voltado a experiências com o Sagrado pode propiciar também experiências artísticas?
Pode a arte dialogar com a Ciência da religião a tal ponto que passem a ser uma? E, em
sendo possível, quais seriam suas contribuições para a Arte, o Patrimônio e as Ciências da
Religião?
Creio haver mais perguntas que respostas no campo das artes, contudo nosso
objetivo é discorrer sobre algumas destas dúvidas de forma a fomentar a discussão sobre as
*
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artes no ambiente religioso, sua contribuição através da teologia, e sua expressão na voz
como forma de integração, criação, apreciação e sensibilização para o patrimônio imaterial.
A arte e a teologia
Há diversas histórias da arte em um mundo de histórias, e sua relação com a religião
dá-se desde a antiguidade. Do ponto de vista estético, as expressões de beleza,
principalmente as arquitetônicas, sempre foram valorizadas nas diversas religiões em todo o
mundo. Mesmo havendo restrição em algumas religiões com relação a outras manifestações
artísticas, a expressão musical ganha espaço na maioria.
Tillich (2009, apud Calvani, 2010) afirma que toda grande obra de arte, toda filosofia
importante, toda manifestação artística, é essencialmente religiosa porque manifesta a
busca pelo absoluto e sublinha que, deve-se observar o movimento vivo da cultura e
manter-se aberto aos múltiplos sinais da revelação que pode estar em todo lugar, e que a
obra de arte produz uma experiência estética, um choque quando em contato com ela, um
abalo recebido de fora que se traduz em revelação. Ainda, para o autor, Esta experiência
caracteriza-se por ser intuitiva e não conceitual, tendo os sentidos como primeiro canal de
recepção, para após submeter-se a experiência e de acordo com seus próprios padrões de
beleza, classifica-la.
Ao traduzir a teologia da Cultura de Tillich, Calvani (2010) afirma que arte é apenas
arte, obra aberta aos sentidos que nós lhe damos e que é inútil perguntar ao artista o
sentido de sua obra, ela nasce da necessidade de expressão ou da busca por algo que não se
encontra na realidade, ou do impacto causado por uma experiência.
Temos outro olhar em Duarte (2011), afirmando a importância da teologia na arte e
da arte na teologia quando a obra de arte, abre em cada ser sua janela para o infinito do
outro, o caminho de um acolhimento dessa alteridade que se dá, à medida que se retira, e
ajuda-nos a compreender a nossa identidade na relação de alteridade. É importante para a
Teologia pois evita a radicalização e uma exclusividade material em sua interpretação. De
outro lado, ainda para Autor (2011) a teologia é importante para a Arte pois ajuda a evitar a
auto referência e/ou a perda de sua autonomia, oferecendo para a arte algo além de si
mesma, o sentido. Assim, a arte situa-se arte nas proximidades da teologia cristã no que
tange a sua interpretação.
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Pensar em Teologia da Arte, uma ligação direta, e não simples coexistência e auxilio
mutuo entre arte e teologia, sugere aqui, um estudo das artes sob a ótica da religião,
qualquer arte expressa na cultura, eis aqui o diferencial em Tillich e Calvani: a arte tratada
por Duarte é arte de cunho religioso, já para Calvani, qualquer manifestação de arte pode
ser interpretada pela religião por se basear na Teologia da Cultura de Tillich (2009) onde esta
é o fundamento da religião.
Em boa parte de sua obra, Calvani se reporta a música como aporte metodológico
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para a fundamentação e aplicação da Teologia da Arte. Utilizando de todas as formas
culturais disponíveis, o Sagrado deve habitar em cada ser, e tento a arte como manifestação
cultural, esta torna-se veículo da encarnação. Através da arte materializamos algo deste
poder, a capacidade de criação, Afirma Calvani (2012) que podemos criar pois somos
expressões poéticas deste Sagrado Criador. Tomamos a música como fruto desta criação, o
que torna possível vários questionamentos, dentre eles: seria a música, através das vozes,
uma expressão da arte no ambiente religioso?
A música como obra de arte no ambiente religioso.
Além de qualquer outra manifestação humana, a música manipula e agrega o som
organizando-o no tempo, e, talvez por essa razão, esteja sempre aquém de qualquer
definição, pois ao buscá-la, já se modificou. Como arte manifesta em determinado espaçotempo, que proporciona a quem ouve ou a realiza a experiência da escuta, e sua significação
como obra artística, sua reprodução pode nunca produzir o mesmo resultado, mesmo que
executada e experimentada pelas mesmas pessoas.
Para Monteiro (2012), por exemplo, os fenômenos sonoros produzidos pela música
são ao mesmo tempo ícones, imagens de nossos sentimentos, índices de outros fenômenos
que evocam, símbolos - entidades definidas e conservadas por numa tradição, aqui musical.
Assim é sucessivamente e simultaneamente sinal, indício, sintoma, imagem, símbolo e,
portanto, signo. Monteiro é ainda mais enfática sobre esse poder da música ao afirmar que
por ter diversas dimensões e estar carregada de elementos heterogêneos, não há uma
música, e sim músicas. Não existe a música, e sim o fato musical (MONTEIRO, 2012:354).
Fato musical, aqui entendido como a execução das vozes no ambiente religioso e a recepção
por parte do ouvinte/comunidade participante do rito.

O que emana dessas vozes em música vocal é também manifestação autóctone, faz
parte da cultura e mesmo que nem todos a executem, como no caso da comunidade, com a
provocação do coro, essa mesma comunidade em sua recepção, constrói em presença, no
momento do rito, único e irrepetível a cada celebração, espaço de significação, de
sensibilização, de reconhecimento e de encontro. O fato musical e a realidade daquele grupo
revela-se e então, nessas vozes, na dinâmica estabelecida nesse jogo de execução e
recepção em presença, entre o coral da comunidade e a comunidade o ser histórico, social e
religioso ouvido, recriado, através de vozes, de corpos ou instrumentos em múltiplos estilos,
torna-se um dos elementos principais na celebração/comemoração da cultura desse povo e,
consequentemente, dos povos. A música dispara a percepção do que é o prazer estético,
tanto do ponto de vista do criador quanto do receptor, ela é passível de admiração, e está
claramente associada à cultura. Em Haar (2007), ao tratar da arte sob o olhar se
Schopenhauer, vemos a música relacionando ao prazer à coletividade, fazendo-nos esquecer
de nós mesmos e pensar no todo e em ser influenciados por ela. Para Schopenhauer (apud
HAAR, 2007:50) o prazer estético está ligado ao esquecimento da individualidade e de nossa
inserção no mundo, e permanece essencialmente uno e idêntico, quer seja provocado por
uma obra de arte, quer seja diretamente experimentado pela contemplação da natureza da
vida.
Diante de tantas definições, regra geral, a música no ambiente religioso deve cumprir
uma função. É uma das formas de expressar os sentimentos, os saberes, a teologia, e de
comunicar a fé. Assim podemos pensar que há momentos de diferenciação entre a música
na igreja e a música da igreja.
Ao tratar sobre este fazer musical no ambiente religioso Illenseer (2010) as classifica
de duas formas. Uma quando pensada e executada para o embelezamento do rito por quem
dedica seus conhecimentos e experiências musicais, possuidor de talentos específicos,
contudo excludente daqueles que não o possuem sendo caracterizada música na igreja e
outra quando já passa por processos coletivos, incluindo toda a comunidade para sua
escolha tornando-a ativa e participativa em suas expressões musicais temos a música na
igreja. Tomando como base esta definição, o canto coral presta-se às duas finalidades, quer
por sua coletividade, quer por seus conhecimentos e aprimoramentos musicais.
Entendemos, com isso que a música dispara tantos mecanismos que falar que ela é puro
prazer estético ou apenas comunicacional, ou fator agregação , de promoção da coletividade
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seria descartar todas as dinâmicas existentes nesse profundo e complexo sistema de
significações e significados.
Mesmo que no campo artístico esteja difundido o prazer estético na apreciação do
fazer musical enquanto obra de arte, no ambiente religioso, a música é, do ponto de vista de
sua função ritual, da tarefa de exercer a função comunicativa ou de agregação. E aqui está o
ponto em que a teologia da Arte nos abre novos olhares para o fazer musical, em especial ao
canto coral, e apropriando-nos desta dupla funcionalidade da musica na igreja e da igreja,
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para a sensibilização deste patrimônio existente, todavia não percebido .
O intangível é aquilo que o coro executa como obra de arte musical vocal que
contêm uma significação própria, dentro daquele ambiente próprio e que se revela em
presença, ou seja na execução, e pode ser recebida também em presença por quem ali está.
Esse intangível se torna tangível nesta voz coletiva que é o coro.
Tomamos Schelling (apud Haar, 2007, p. 44) que afirma a capacidade da obra de arte
representar o infinito no finito. Para nós, o infinito da grandiosidade divina do sagrado, o
infinito de Deus, do inefável, no intangível, possível de ser tocado, na finitude de uma obra
de música vocal. O ser que executa em presença é social, histórico, afetivo e espiritual,
portanto religioso, e só este. Nunca será igual se tomarmos um coro profissional, mesmo
que no ambiente religioso e executarmos a mesma obra, esse intangível, inefável e a
capacidade de aproximar uma expressão da capacidade de tocar o infinito no finito, não será
realizada porque não está naquela forma, naquela relação em presença, recepção em
presença naquele contexto real, autóctone.
Assim, nos apropriamos do pensamento de Calvani (2012) que afirma que a arte é a
produção cultural que nos rodeia. Para nós isso é suficiente para afirmar que tudo o que se
produz, nessas condições e com essa potência, no ambiente religioso, torna-se arte. A
manifestação da arte no mundo por palavras, sons, gestos, cores e formas torna-se veículo,
e através dela ouvimos e contemplamos o Sagrado, e para Tillich, não há que se pensar em
culto ou qualquer manifestação religiosa sem arte. Ela é um elemento cultural, e deve ser
traduzida pela religião e através desta. Então, quanto mais explorarmos nossos limites para
uma expressão honesta, que contenha o melhor possível de cada um, mais próximos
estamos do sagrado e, então, podemos afirmar que, aos olhos do ateu, estaríamos
realizando uma obra de arte.

Outros autores nos instigam a discutir a abrangência dessa relação, e para não deixar
de dizer, citamos Pereira (2011) quando trata das formas de linguagem atuais expressas em
poesia e música, comparando-as com textos bíblicos e afirma que a linguagem é produto
social que não pode ser reduzida a valor de troca, nem depósito de ideias. A linguagem é
trama antropológica. Poesia e música são exercício de limite de tudo que é humano. Essa
trama antropológica merece destaque e trataremos num outro momento mas, ainda
afirmamos que de maneira análoga, vislumbra-se a possibilidade da valorização da memória
e sua preservação.
O papel sensibilizador da música no ambiente religioso
A possibilidade de relacionamentos proporcionada aos integrantes pela atividade
musical através de ensaios e apresentações dá, a cada participante, a oportunidade de
compartilhar sua historia, desejos, gostos, de participar de momentos de comunhão e de
assim, conhecer o outro pelas mesmas experiências (DREHER, 2010). As músicas aprendidas,
ensaiadas nestes momentos ganham significações distintas de outras, pois ali está contida
sua historia naquele local, possibilitando a manifestação de seus desejos e gostos, saindo da
esfera do aprendizado, passam a ser apreendidas pelos integrantes.
A apresentação desta musica pelo grupo carregará consigo o ser grupal, e será
distinta da de qualquer outro grupo, mesmo que a musica seja a mesma. Suas vozes
expressam a sensibilidade com que a tratam, tornando-a admirável do ponto de vista
estético, mesmo que não seja do gosto musical do ouvinte, ela soará Arte por sua
interpretação.
Além de sua finalidade artística, a música, aqui não tratada de forma geral, mas sim
da música vocal, desempenha outro papel muito claro na vida da igreja, não só de arte
voltada para o rito, mas de veículo de reprodução teológica, e porque não afirmar também
de sensibilizadora e reveladora da memória coletiva de determinada comunidade. Ao cantar,
a comunidade revela sua personalidade, per se esculpindo na presença sonora uma forma de
expressar que é identitária, criando para este grupo uma identidade sonora, a nosso ver
passível de escuta com respeito e admiração, sob o ponto de vista estético.
O fazer musical pensado sobre este olhar pode revelar muito mais que uma
expressão artística passível de admiração, porque não dizer que ela carrega em si toda uma
história desse grupo que dedica tempo em sua preparação, apresentação, e recebe como
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devolutiva, por parte da comunidade, também sua manifestação em forma de palavras,
gestos ou mesmo, o silêncio com sua força de significação. Tal fazer ultrapassa o ato de
produzir e reproduzir os sons, trata-se aqui de recriar, assimilar, sentir e vivencia-los. Neste
aspecto, o canto coral pode ser um sensibilizador, para o grupo e toda a comunidade, de
suas memórias,

do desenvolvimento do sentimento de pertencimento deste grupo à

comunidade, da comunidade para com o grupo e do grupo em si mesmo, bem como, vir a
ser o elemento principal para o despertar e a apropriação do patrimônio imaterial desta
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comunidade.
Ao se propor a sensibilização, propomos vivificar a memória coletiva e suscitar o
sentimento de pertencimento por parte do grupo, sua percepção de patrimônio.
Considerações Finais
Diante da possibilidade de morte e renascimento da arte em Hegel e Wagner, como
nos afirma Haar (2007), vemos no fazer musical, em especial no ambiente religioso à
possibilidade de aproximação do grupo com ele mesmo, suas memórias e histórias, bem
como da comunidade que congrega, a aproximação também com o Sagrado por seu poder
de criação e transformação, como em Hegel, vendo a arte como religião e dela indissociável,
mas, também potencializada pelo aprofundar dos relacionamentos do fazer musical onde o
sonoro traz sinais da relação das vozes com o esse mesmo sagrado, com o próximo e com a
possibilidade de expressão visual para sua melhor compreensão e apreciação.
Pensando no fazer musical no ambiente religioso, em todas as músicas que vividas
comunicam esses sentimentos, memorias e vínculo pela encarnação do Sagrado, nos
aproximamos da teologia da arte, onde Calvani ao estudar profundamente o fenômeno
intrínseco a essa ação, impulsiona e explica o que para nós é fazer musical e que torna real e
tangível na obra de arte, com poder sensibilizador. Essa possibilidade da conexão do
intangível tornando-o tangível na existência de cada um e sua conexão com o Sagrado,
levando-nos a um estudo que conclama a olhar para o patrimônio no ambiente religioso.
Este olhar, ainda com ares de pioneirismo para os estudos do patrimônio, nos abre
campos de pesquisa, já que os modos de fazer e as celebrações tem na música vocal que
comunica a fé, a cultura e a memória de determinado grupo ou comunidade, um lugar
comum de exploração que pode ter música não só como caminho de sensibilização para o
patrimônio mas, como manifestação seu norteadora.
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Do batuque ao maxixe:
rituais e gêneros periféricos na música brasileira do século XIX
Maristela Rocha
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Resumo: Os rituais do batuque seguem fundamentos de religiões da África e,
posteriormente, desenvolvidas no Brasil pelos escravos e afrodescendentes. Se fôssemos
traçar um estudo da formação musical brasileira, voltaríamos, certamente, a um período
anterior a 22 de abril de 1500. Entretanto, seguindo o objeto de nosso recorte temporal,
retornamos ao século XIX. A dominância europeia no cenário musical incorporava-se,
lentamente, à nascente música brasileira. No final do Império, a modinha e a polca
aumentavam a penetração na camada popular, atingindo o domínio público. A sociedade
branca começava, também, a assimilar a cultura dos afrodescendentes, como o batuque e o
lundu. Objetiva-se, pois, apontar esses elementos musicais, alguns oriundos de rituais
religiosos que acabaram por desencadear gêneros como o maxixe, posteriormente.
Referenciais impressos e eletrônicos nortearam nossa pesquisa. Pudemos, sobretudo,
demonstrar como gêneros periféricos - marginais, ricos em elementos expressivos,
comunicativos e corporais, excomungados, desenvolvidos em uma sociedade patriarcal,
colonizada, escravista, marcada pela dominação estrangeira nos mais variados aspectos (do
religioso e econômico ao cultural) - tornam-se ricos em possibilidades que extrapolam os
cânones em voga, partindo da periferia para o alcance de massa.
Palavras-chave: Batuque. Religiosidade. Música brasileira. Maxixe. Lundu.

Introdução
As cerimônias ditas primitivas são atos mágicos através dos quais o ser humano
interage com as suas divindades e com os demais seres – humanos ou animais - para
alcançar desejos específicos, como obter cura de enfermidades. Muitas danças afrobrasileiras são originadas de cultos religiosos e atos tribais africanos, entretanto, a posteriori,
sofreram variações e adaptações devido à dominação e intolerância religiosa do “branco
civilizado”. Com o fito de escapar da perseguição às manifestações dos afrodescendentes,
danças de guerra e ritos de passagem não podiam ser realizados evidenciando
características próprias, “primitivas”. Ocorreram também variações e adaptações ao longo
do tempo e, dessa forma, “cerimônias totêmicas, danças guerreiras, danças de caça, ritos
sexuais... vamos encontrá-los todos disfarçados nos autos dos reisados, maracatus e blocos
carnavalescos, ranchos e cucumbis, congos e taieiras, etc” (RAMOS, 2007, p. 107).
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“O homem já nasce velho de seu passado na Terra. A superstição tem origens
nebulosas nos albores da pré-história, resultado de antiqüíssimos cultos desaparecidos,
somando medos, preconceitos, presságios, deturpações, desejos incontidos”, explica o
folclorista Antônio Weitzel. Segundo o autor, o homem “primitivo”, sentindo-se impotente
perante as forças da natureza, amparou-se na crença de que o mundo seria governado por
espíritos bons e maus. “Apelou, dessa forma, para a religião e sua incipiente ciência,
iniciando os sacrifícios às divindades e criando fórmulas, práticas, ritos e normas de
conduta”, com o intuito de assegurar proteção perante os desafios do sobrenatural. “E desse
excesso de medo ou de credulidade nasceu a superstição” (WEITZEL, 2007, p. 155).
Da mesma forma, alcançava destaque na cultura popular o fetiche, “coisa
encantada, cheia de força mágica e sobrenatural”. Ainda segundo o folclorista Weitzel, o
feitiço é “magia negativa, com seus despachos, macumba, muamba, bruxedo, coisa-feita,
ebó, mandinga, trabalho, transmitindo males pelo simples contato ou mesmo à distância”
(WEITZEL, 2007, p. 181). A feitiçaria trata, pois, das práticas de magia popular. Não negamos
a complexidade do tema em questão, e não pretendemos, pela proposta deste trabalho,
aprofundá-la segundo esse viés. Ressaltamos, entretanto, que “a sociedade primitiva é uma
estrutura poderosíssima no centro do seu próprio universo”, como ressalta Mary Douglas,
em Pureza e Perigo: “Dos seus pontos fortes, dimanam poderes, o poder de prosperar, o
poder temível de exercer represálias. Mas nenhuma sociedade existe num vazio neutro e
sem cargas. Está sujeita a pressões exteriores...” (DOUGLAS, 1966, p. 8). Ainda segundo
Mary Douglas, o ser humano pode usufruir de dois tipos de poderes espirituais, interiores e
exteriores
Os primeiros situam-se no psiquismo do agente: são o mau-olhado, a
feitiçaria, o dom da visão e o da profecia. Os segundos são os símbolos
exteriores que o indivíduo deve conscientemente pôr em acção: feitiços,
bênçãos, maldições, sortilégios, fórmulas mágicas, invocações. Estes
poderes espirituais exigem determinados actos para se manifestarem e
libertarem (DOUGLAS, 1966, p. 75).

Reportaremos, pois, ao Brasil e à influência dos africanos, que nos legaram
cerimoniais coletivos e as festas litúrgicas destinadas aos orixás, “ligando ao ludus votivo, a
dança, o canto, o ritmo, elementos igualmente característicos das cerimônias religiosas
indígenas (...)” (CASCUDO, s.d., p. 612). Cientes da relevância da contribuição indígena, bem
como da fusão de elementos simbólicos com a cultura oriunda dos povos da África,
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destinamos a esta proposta de trabalho elucubrações acerca apenas da herança africana. E
justamente da África, o batuque chegava ao Brasil, influenciando cultos religiosos, músicas,
danças e costumes.
Além de nome genérico para intitular danças e ritmos de origem africana; e de
espaço simbólico, de resistência contra as perseguições e repreensões da sociedade branca,
escravocrata, colonizada e dominada pelo catolicismo, o batuque é tratado, neste artigo,
como uma manifestação que passa do sagrado ao profano, deixando suas marcas em
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gêneros da música popular brasileira, nesta exposição representados pelo maxixe.

Batuque: religiosidade, música e dança para além das fronteiras africanas.
Foram três séculos de tráfico negreiro e é difícil precisar, com exatidão, a data do
advento do batuque no Brasil. Esse era, inicialmente, uma luta com movimentos corporais
bruscos, fazendo com que aumentasse a repressão policial. “... era praticado por negro
macumbeiro, bom de santo, bom de garganta e principalmente bom de pena para tirar o
outro da roda” (MINA apud D’ÁVILA, s.d.). “Com batidas rítmicas dos tambores de guerra
que acompanhavam movimentos corporais, o Batuque por vezes transformava-se em luta
sangrenta. Caiu desse modo no ostracismo, em virtude das apresentações sempre acabarem
em conflitos com a intervenção da polícia” (CASCUDO apud D’ÁVILA, s.d.).
Quanto à dança, o batuque é realizado em um círculo formado pelos integrantes.
Um deles se dirige ao centro da roda, que executa sua coreografia improvisada e, em
seguida, dá uma “umbigada” (semba) em uma pessoa de livre escolha. Essa se destina ao
meio do círculo, dando prosseguimento ao evento. Participam da roda os dançarinos,
músicos e espectadores. “Dança com sapateado e palmas, ao som de cantigas
acompanhadas só de tambor, quando é de negros, ou também de viola e pandeiro, quando
entra gente mais asseada” (SOARES apud CASCUDO, s.d., p. 229). O folclorista Luís da
Câmara Cascudo explica ainda que “os instrumentos de percussão, de bater,
membranofones, deram batismo à dança” (CASCUDO, s.d., p.229).
Segundo informações da Enciclopédia da Música Brasileira, o batuque é uma dança
originária de Angola e do Congo, e talvez seja a dança mais antiga desenvolvida no Brasil. “A
introdução ou prelúdio da dança chama-se baixão e é executado pelo violeiro (...). Consiste
em forte marcação pelos quadris, sapateados, palmas e estalar de dedos” (1998, p. 87). A
performance corporal é destacada em relato do jornalista Maurício de Oliveira

É um bailado demoníaco, uma dança frenética, uma bacanal cabriolada que
uma capitosa cachaça anima em meio da poeirada amarela que tudo
envolve, ocultando pormenores que poderiam ser interessantemente
picarescos, dando-nos apenas a visão movimentada de esculturais silhuetas
escorrendo suor a superfície do relevo vigoroso dos troncos musculados
dos negros, ou sobre os bustos delicadamente torneados daquelas jovens
negras de seios hirtos, equilibrados e gelatinosos, tremendo a cada salto
coreográfico das bacantes sertanejas, presas de ardente excitação
(OLIVEIRA apud MUNIZ JR., 1976, p.40).

Segundo o pesquisador Arthur Ramos, “nos primeiros tempos da escravidão, a
dança profana dos negros escravos era o símile perfeito do primitivo batuque africano,
descritos pelos viajantes e etnógrafos” (RAMOS, 2007, p. 108). Com o passar do tempo,
entretanto, foi adquirindo novas características e alcançando outros espaços. Além de
expressão de luta, resistência e de dança, o batuque é uma manifestação religiosa
A religião funcionou como um suporte à organização social de negros
cativos e libertos e de outras populações mestiças e excluídas. Sob a égide
do catolicismo, as irmandades religiosas foram um dos espaços onde essa
religiosidade pode se organizar e perpetuar costumes e crenças. A religião
representou para os diferentes grupos étnicos trazidos da África como
escravos para o Brasil muito mais que uma cosmologia e uma visão de
mundo, foi uma estratégia de sobrevivência e reprodução material dessas
populações (CORDOVIL, 2014, p. 25).

Oriundos, então, de diferentes localidades do continente africano, era natural que
ocorressem variações nas formas de culto. Os de maior semelhança étnica constituíam os
subgrupos denominados Nações. Quanto aos orixás, são doze os cultuados no batuque:
Bará, Ogum, Iansã (ou Oiá), Xangô, Oba, Odé/Otim, Ossanha, Xapanã, Oxum, Iemanjá e
Oxalá. “A cada um deles, são atribuídas características específicas, símbolos, animais
sacrificados e correspondências com santos católicos, resultantes dos mitos relatados nas
duas tradições religiosas” (ORO, 2014, p. 86).
Uma das peculiaridades do batuque é a adaptação ao tempo e espaço. No Rio Grande
do Sul, a veste ritual masculina é a bombacha; e o churrasco, o alimento preferido de Ogum.
O número de templos afro-gaúchos é estimado em cerca de 30 mil, ultrapassando os do Rio
de Janeiro e os da Bahia (CORRÊA in: UNISINOS, 2010). “Do Rio Grande do Sul, o batuque
migrou para o Prata hoje há muitas casas “de religião”, para usar um termo usado por seus
integrantes, na Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países vizinhos” (CORRÊA in:
UNISINOS, 2010, p. 1). Houve também a gradativa apropriação dos espaços públicos para
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cultos e prática de oferendas, como ruas, rios, praias, praças, cachoeiras, espaços comerciais
e encruzilhadas.
Segundo Norton Corrêa, no documentário Batuque Gaúcho, “a evocação dos Orixás
se dá por dois canais: o canto, que está invocando, chamando, e o tambor, que acompanha
o canto. As coisas que os orixás mais gostam é dançar” (CORRÊA in: VALENTIM e ALENCAR,
2015). Ainda de acordo com o pesquisador, “o alimento, por ser algo indispensável à vida
humana, ocupa um lugar importantíssimo nos rituais de boa parte das religiões” (CORRÊA in:
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UNISINOS, 2010).
“O reconhecimento por parte da sociedade branca, que seja pelo medo, o poder de
feitiço por parte dos negros, é um moderador de poder, uma arma simbólica. O despacho é
um culto ao medo” (CORRÊA, 2012). Segundo o antropólogo Raul Lody, “O valor do sagrado
circula por toda a sociedade, e esse valor é abastecido principalmente nos terreiros, que
funcionam como verdadeiros pólos mantenedores e preservadores das histórias de povos
africanos...” (LODY, 2006, p. 5).

Música periférica no Brasil: batuque, lundu e maxixe
No final do Império no Brasil, a dominância europeia no cenário musical incorporavase, lentamente, à nascente música popular brasileira. A modinha, por exemplo, aumentava a
sua penetração na camada popular, atingindo o domínio público. A sociedade branca do Rio
de Janeiro começava, também, a assimilar a cultura dos afrodescendentes. A cachucha, o
fandango, a valsa, a quadrilha, o schottisch eram gêneros executados nos bailes. Em meados
de 1840, acontecia o primeiro baile de máscaras, o que inaugurava um corte: de um lado, a
festa de rua, popular, ao ar livre; de outro, o carnaval de salão, do agrado da classe média
emergente, com entrada paga.
Posteriormente, dos salões, os bailes transferiam-se para os teatros, animados pela
polca, a quadrilha, a valsa, o cake walk, o charleston e o maxixe, executados por
instrumentos (só em 1880 os bailes passavam a incluir coros). Surgiam também os blocos,
cordões e ranchos com influência dos rituais africanos, legando, inclusive, o hábito de se
fantasiar no carnaval. De certa forma, essa era também uma “tática de penetração coletiva
(espacial, temporária) no território urbano e [de] afirmar, através da música e da dança, um
aspecto da identidade cultural negra...” (SODRÉ, 1998, p. 36).

O maxixe pode ser considerado a primeira dança genuinamente brasileira,
representando uma fusão da polca e do lundu, pioneira forma de música afrodescendente
enraizada na sociedade brasileira. Acredita-se também que a habanera teria influenciado
diretamente o maxixe: “Foi da fusão da habanera, pela rítmica, e da polca, pelo andamento,
com adaptação da síncopa afro-lusitana, que originou-se o maxixe” (ANDRADE apud
MACHADO, 2007, p. 118). “As polcas-lundu eram a expressão mais típica dessas misturas
que serviam de trilha sonora à dança do maxixe” (SANDRONI, 2012, p. 83). Nesse panorama,
rico de gêneros e influências174, o maxixe “espúrio, indecente, dança da ralé, resistia e
triunfava – era a ‘coqueluche’ da cidade” (EFEGÊ, 1974, p.16).
Além da repercussão nacional, o maxixe foi o primeiro ritmo brasileiro a alcançar
sucesso na Europa, em especial pelo trabalho dos dançarinos Gaby e Antonio Lopes de
Almeida Dinis, o “Duque”. Com o alcance internacional, aconteceram várias especulações
acerca de declarações de membros do clero. Dalva Lazaroni registra que a igreja romana
publicou uma bula papal, condenando o maxixe ao inferno e amaldiçoando seus criadores
“Demônio, capeta, maxixe, mulher diabo, eram palavras que, quando ditas, vinham
acompanhadas de sinais da cruz e mãos postas e erguidas aos céus. (...) De todas essas
manifestações do clero, depois de longos debates, chegou-se a uma conclusão: o maxixe era
maldito, devia ser excomungado” (LAZARONI, 1999, p.452).175
O maxixe estendeu-se dos forrós e cabarés aos clubes carnavalescos e palcos do
teatro de revista, ficando também conhecido como saca-rolha, parafuso, carrapeta. E de
gênero marginal da Cidade Nova, local de concentração popular desfavorecida
economicamente no Rio de Janeiro, no século XIX, passava, a posteriori, a fazer parte da
moda, apontando uma “articulação” entre as culturas periférica e dominante.

Considerações finais

174

Alguns gêneros também foram misturando seus elementos musicais, como ocorreu com a polca-choro e o
tango brasileiro (diferente do tango argentino, que misturava a habanera com a polca).
175
A mulher a que se refere a citação é a compositora, pianista e maestrina carioca Chiquinha Gonzaga
(1847/1935), pioneira em vários aspectos na cultura brasileira, principal responsável pela fixação do maxixe
como gênero musical brasileiro.
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Este artigo aponta, essencialmente, o batuque enquanto manifestação religiosa afrobrasileira de matriz africana, repleta de simbolismos que, historicamente, demonstram
formas de resistência cultural, política, social e de culto. No âmbito da cultura popular,
extrapola a junção de elementos como passos, bailados e percussão. Entretanto, não
podemos considerá-lo um gênero, como o samba, o choro, dentre outros. De termo
genérico de dança popular gerou elementos para a formação do maxixe, ambos sob a
alcunha de periféricos, inicialmente.
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O batuque, assim como o lundu, é dança de par separado, regida por cantos e
palmas; o maxixe, ao contrário, além de instrumental (com exceções, como no teatro de
revista), apresenta coreografia de par unido, com entrelaçamento dos corpos: “em
parafuso”. O maxixe vigorou até as primeiras décadas do século XX no Brasil. Já o batuque, é
encontrado em várias regiões brasileiras, apresentando caracterizações variadas e regionais.
Comprovamos, por fim, a riqueza dessa manifestação religiosa e cultural que,
extrapolando os cânones em voga, chegou aos dias atuais instigando pesquisas nas mais
variadas áreas de conhecimento, como as Ciências Sociais e a Ciência da Religião. Muito mais
que uma dança de performance atraente, o batuque é constituído de ritos que o legitimam
como uma prática religiosa.
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“E os hinos estão ensinando”: a música na cosmologia daimista
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Resumo: O presente artigo busca dialogar com o universo musical do Santo Daime,
elucidado através dos hinos. Sendo os hinos não compreendidos enquanto composições
musicais, mas como “presentes” entregues por um contato com o astral, podemos
considerá-los, por excelência, portadores do corpus religioso e doutrinário da religião. Assim,
a hipótese se configura na perspectiva dos hinos como estruturantes, de alguma maneira, da
conduta tanto diária quanto ritual – isto é, “auxiliam” e “guiam” a experiência extática
desses participantes – precisamente pelo seu caráter de verdade para os adeptos. Portanto,
os hinos mostrariam a essência da religião e um processo de elaboração, ou reelaboração,
constante da sua própria maneira de interpretar o mundo. Logo, considerando a música uma
espécie de arte, é fulcral visualizar o seu entendimento somente na cultura, como fruto da
relação entre os indivíduos. Então, podemos pensar, no caso do Santo Daime, que não é
factível a separação entre pessoa, substância – ayahuasca – e música. A pesquisa de campo
foi realizada no Céu do Gamarra, igreja localizada no município de Baependi, Minas Gerais. O
pressuposto metodológico consiste em uma abordagem objetiva, na tentativa de explicitar e
evidenciar, ao máximo, tanto o local de fala do pesquisador quanto às condições materiais
que cercam o fazer científico. Portanto, ao especificar o local de fala e interlocução do
antropólogo com o nativo, é crucial compreender a etnografia enquanto um processo de
construção subjetiva.
Palavras chave: Santo Daime. Hinários. Religião. Ayahuasca.

Introdução
O Santo Daime é um movimento religioso brasileiro nascido em meados da década
de 30, século XX, na região norte, mais precisamente no estado do Acre. O maranhense
Raimundo Irineu Serra, posteriormente conhecido pelos adeptos do Santo Daime como
Mestre Irineu, nasceu na cidade de São Vicente Férrer, no final do século XIX, e, por conta do
fluxo migratório, encorajado pela extração de látex, mudou-se para o Acre. Raimundo Irineu
Serra é conhecido por ser o fundador da doutrina do Santo Daime, cujo eixo central do ritual
está na ingestão de uma bebida considerada sagrada, com características psicoativas. 176
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A bebida leva o nome de daime ou Santo Daime. Os seus usos ritualizados saíram do contexto das
sociedades indígenas amazônicas para se difundirem, desde os seringueiros da floresta até cultos urbanos
espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Para fins de diferenciação, nesse texto, daime será entendido como a
bebida e Santo Daime como a religião.

Labate e Pacheco (2005) afirmam que parece existir um consenso acadêmico em que
três grandes matrizes estariam presentes no culto do Santo Daime: a indígena ou amazônica,
advinda do consumo e preparo da bebida e alguns aspectos ligados ao ritual; a europeia,
cuja influência se mostra através do catolicismo e esoterismo e, por fim; a matriz afrobrasileira, marcada pela presença de entidades do panteão africano ou afro-brasileiro no
meio daimista.
Dessa maneira, o Santo Daime é um movimento religioso extremamente marcado
por uma espécie de porosidade entre suas fronteiras e por uma característica singular que é
o uso de uma bebida considerada sagrada para o alcance, segundo os membros da doutrina,
do autoconhecimento, do desenvolvimento espiritual e estados de contato com realidades
extra materiais.

Questões metodológicas
A etnografia, digamos, é por excelência o método antropológico. Na academia, nós,
antropólogos, passamos por um extenso período de estudos relativos à teoria antropológica.
Livros, artigos e trabalhos, envolvendo as experiências etnográficas de diversos autores, são
lidos, relidos, apresentados e estudados. Em tais escritos, está presente a importância do ir a
campo. Malinowski (1976) e Roberto Da Matta (1987) são exemplos de autores que
salientam a importância do trabalho de campo. Concordando com Peirano (2006) “a teoria é
o par inseparável da etnografia, e o diálogo íntimo entre ambas cria as condições
indispensáveis para a renovação e sofisticação da disciplina” (PEIRANO, 2006, p. 7).
Minha experiência com o daime, tanto pessoal quanto etnográfica, aconteceu em
uma igreja do Santo Daime localizada no município de Baependi, ao sul de Minas Gerais. O
Céu do Gamarra nasce em meados de 1987, devido ao contato dos dirigentes atuais, Fabio
Pedalino e Suzana Pedalino, com Sebastiao Mota de Melo177. A igreja está ligada
institucionalmente ao Ceflugg178, embora tenha sido dada por Sebastião Mota, ou Padrinho
Sebastião, que é considerado uma figura central no Cefluris.
Logo, não é um fato incomum a participação de antropólogos, com seus interesses
pessoais e acadêmicos, no universo das religiões ayahuasqueiras. Groisman (1999) e Labate
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(2004) podem ser exemplos firmes para tal questão. No meu caso, o fascínio, relativo a
academia, pelo assunto se configurou justamente por um contato mais estreito, feito a
partir da participação em diversos rituais dessa manifestação religiosa.
Contudo, é importante ressaltar um ponto na relação dos antropólogos com o
sagrado. Groisman (1999) salienta que sua participação no Santo Daime, durante sua
pesquisa, não incluiu o fardamento, pois, na visão desse autor, o fardamento, com seus
deveres e responsabilidades para com a doutrina pode, mas não necessariamente,
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prejudicar a pesquisa proposta. Em contraste, Camurça (2009), valorizando a experiência de
campo do antropólogo na etnografia, sinaliza a positividade do antropólogo ter a
oportunidade de experienciar o sagrado, devido a abertura da possibilidade fecunda de
interpretação do fenômeno focalizado no exercício etnográfico. Seguindo, esse autor coloca
o fato de “tornar-se nativo”, ou manter um distanciamento para a compreensão do objeto,
como talvez não sendo as condições mais importantes para a experiência etnográfica. O
crucial, então, seria “explicitar as condições de produção do discurso etnográfico todo o
tempo, assim como o lugar de onde fala o antropólogo e sua interlocução com o nativo”
(CAMURÇA, 2009, p. 59). Mas, ao explicitar o local de fala e interlocução do antropólogo
com o nativo, é necessário compreender o processo etnográfico enquanto um processo de
construção subjetiva (RABINOW, 1992), ou melhor, a informação obtida no processo não é
processada dentro de um laboratório, mas em um espaço de interação interpessoal de
caráter subjetivo (RABINOW, 1992).

“O hino é um veículo, assim como o daime”
Quando se trata do conjunto musical do Santo Daime, isto é, os hinos, possivelmente,
em um primeiro momento, o traço básico a ser revelado, através de um adepto, é o fato dos
mesmos serem recebidos, ou seja, não compostos. Então, o ato da não composição, e sim a
ocorrência de recebimentos, demonstra a construção nativa no que tange aos hinos e a
música. Ou melhor, como observa Rehen (2007), dificilmente um hino será chamado de
música, ou vice versa.
Assim sendo, não havendo um processo de composição declarada, como o hino vem
à tona? Para os daimistas, o hino é recebido através de um contato extra material com o
astral, ou como Rehen (2007) denomina, “os hinos seriam dádivas de seres sobrenaturais
que as oferecem para os adeptos” (REHEN, 2007, p. 187.) Com a proposta de postar uma

variação de terminologia para os eventos espíritas de psicografia e clarividência, Labate e
Pacheco (2009), se baseando em outros escritos, demonstram o recebimento de um hino
como sendo um processo de psico-musico-grafia ou clariaudiência.
Vejamos um relato, de uma fardada do Céu do Gamarra, acerca do processo de um
recebimento de hino:
Uma vez foi em casa, outra na igreja. Uma das coisas que você sente é a
força. Não tem palavras para descrever o que é a força. Ela vai chegando e
você vai sentido, receber um hino é tipo isso. Você está em um estágio e
começa a chegar uma coisa diferente e você começa a sentir e vai sentido,
vai sentido e vai se abrindo para aquilo, ou fechando também. E aí de
acordo com o que você vai sentindo, você vai escutando a melodia,
escutando a letra [..] eu já escutei a letra e a melodia juntas, eu sabia que
era um hino do Santo Daime.

Ainda, outra pessoa, também fardada no Santo Daime, elabora sua percepção sobre
o recebimento de hinos:
Recebi um hino que se chama A chave da iluminação. Eu estava na
ESALQ/USP, em uma aula de meteorologia, em um dos departamentos mais
antigos da ESALQ/USP que é o de engenharia. Aquela construção antiga e
tal, na sala de aula, começou a vir o hino e foi um dos únicos hinos da
minha vida, que eu senti, estou recebendo um hino. Meu coração acelerou,
e eu não tenho aquela coisa da musicalidade, de saber o tom do violão para
poder tocar meu próprio hino. Mas veio a melodia, já veio cantado para
mim. E uma coisa curiosa que aconteceu foi que no mesmo momento em
que eu estava recebendo esta frase “aqui no meio dessa tempestade, para
iluminar precisa sabedoria” começou a chover, foi uma tempestade na
ESALQ/USP.

Os relatos confirmam o processo de não composição dos hinos. No primeiro, quem
fala é uma pessoa que possui habilidade com instrumentos musicais, contudo, o segundo é
de uma fardada cuja frase é “eu não tenho aquela coisa da musicalidade”. Portanto, para
receber um hino não é necessário uma iniciação prévia na arte da música, ou qualquer coisa
parecida. Concordando com Rehen (2007), “o recebimento do hino seria despertado por um
sentimento *...+ que toma conta do daimista, o envolve.” (REHEN, 2007, p. 193). Isto posto, o
hino é entendido com uma verdade revelada.
Então, justamente pelo seu caráter de verdade, de recebimento, de dádiva, uma
alusão é feita pelos adeptos entre os hinos e a Bíblia. Como me informado em pesquisa de
campo, em uma conversa com um dos líderes do Céu do Gamarra, os hinos seriam uma
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espécie de terceiro testamento, o que reflete, em nosso entendimento, também uma
espécie de espaço e tempo histórico para a legitimação dos hinos enquanto verdades.
O Velho Testamento é a história do povo de Deus, o Novo é a história de
Deus e os hinários são a bem aventurança prometida por Deus. O Velho é o
tempo do pai, o Novo o tempo do filho e os hinários são o tempo da Mãe. O
hinário é uma nova Bíblia, simples e transcendental.

O relato também demonstra um aspecto cosmológico da doutrina do Santo Daime. O
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tempo da Mãe remonta ao mito de fundação do Santo Daime, quando a Virgem da
Conceição, ou, como Irineu Serra a identificou, a Rainha da Floresta, concede ao Mestre
Irineu a permissão para “trabalhar” com o daime e o auxilia a fundar a doutrina utilizando a
bebida psicoativa. Assim, a cosmologia do Santo Daime utilizando as marcas temporais –
tempo do Pai, tempo do Filho e tempo da Mãe – acaba por fechar a Santíssima Trindade
cristã. Ou, como meu interlocutor coloca “é o segredo da Santíssima Trindade, Pai, Mãe e
Filho unidos pelo Espírito Santo, é a base da doutrina, a Sagrada Família”. Vejamos,
manifestado em um hino – de Fábio Pedalino dirigente do Céu do Gamarra – a centralidade
da Virgem da Conceição no Santo Daime:
E a Virgem Senhora Mãe
É a Mãe desta verdade
Que cobre com Vosso manto
Toda a irmandade179

Todavia, voltando ao assunto central do artigo, ou seja, os hinos também estão
ligados a dois fatores importantes na doutrina: a questão do merecimento e a percepção do
ritual. Quanto ao primeiro, o adepto precisa, para receber um hino, merecer. Pois,
entendendo o hino enquanto um presente (REHEN, 2007), o “aparelho” – corpo da pessoa,
na visão daimista – precisar estar “limpo”, isto é, é necessário estar seguindo os preceitos
doutrinários colocados pelo Santo Daime. De certa maneira, o recebimento de um hino
também significa que o adepto está “evoluindo espiritualmente” pelo fato de estar
escutando as mensagens do astral, ou dos seres espirituais, ou de Deus, recebendo-as,
assim, em hinos.
Mas, o hino, em certas ocasiões, não é necessariamente entendido somente
enquanto um “presente”. Ele, também aparece como sendo uma “instrução”. “O hino é um
veículo, assim como o daime *...+ é uma instrução”, assim é a frase de uma adepta do Santo
179
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Daime. Sendo assim, o caráter instrucional do hino advém justamente pelo seu tom de
verdade revelada, obtido através da captação ou filtração de mensagens de entidades
espirituais pelo indivíduo (LABATE; PACHECO, 2009) e também pela sua capacidade de
moldar a percepção cotidiana do adepto através das instruções, ou como os daimistas
denominam, os ensinamentos, contidos nos hinos empreenderem lições ligadas a uma
ordem moral, por exemplo: honra, honestidade, solidariedade, respeito, amor e ideias de
que ações contra o bem estar da irmandade devem ser passíveis de punição divina.
Na questão do ritual, podemos conceber o Santo Daime como sendo uma doutrina
musical. Todos os rituais dessa religião – exceto o de concentração, que é feito em silêncio –
são perpassados pela música. Logo, o hino, presente em diversos rituais, representa uma
ponte ritual (GROISMAN, 1999) que liga as forças do cosmos e estrutura, ou organiza, o
ritual de acordo com o seu conteúdo. Ou melhor, os hinos é que são responsáveis pela
chamada das entidades do plano espiritual para estarem presentes no trabalho.
Tendo tal importância, o hino também está ligado a questão do êxtase. No Santo
Daime, a viagem extática e corporal é obtida através dos membros estarem bailando e
cantando “em uma só voz”. Então, no bailado há uma grande relação entre o tempo da
música e o tempo do corpo; passando, este último, “a ser também um instrumento musical”
(LABATE; PACHECO, 2009). Ainda na temática do êxtase, ou como os daimistas dizem na
força do daime, um falso hino não passa, ou seja, o daime mostra caso o adepto tenha
“forçado” um recebimento, ou até mesmo composto o hino, porque os cânticos da doutrina
“são de natureza mágica: enviados por entidades sobrenaturais – não sendo inventados pela
mente humana” (REHEN, 2007, p. 192).
Seguindo, a própria percepção dos hinos se manifesta de uma forma diferente para
quem já teve a experiência com a bebida e para quem nunca teve o contato com o daime.
Melhor dizendo, como salienta Almeida (2004), os hinos vistos por alguém de fora podem
parecer uma construção poética simples, contudo, para quem já os sentiu na força do
daime, a experiência de ouvir um hino é completamente diferente. Por isso, considerando a
música uma espécie de arte, é fulcral visualizar o seu entendimento somente na cultura,
como fruto da relação entre os indivíduos. Então, podemos pensar, no caso do ritual do
Santo Daime, que não é factível a separação entre pessoa – corpo –, substância – ayahuasca
– e música – hinos (LABATE; PACHECO, 2009).
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Consequentemente, partindo dessa não separação, e entendendo a música, no
Santo Daime, enquanto uma “espécie de signo da experiência, que condensa
metonimicamente a vivência religiosa como um todo” (LABATE; PACHECO, 2009) é
recorrente os adeptos afirmarem, que ao escutarem um hino – fora do ritual, sem o uso da
bebida – sentem a força do daime. Ou melhor, nas palavras ditas por uma fardada “quando
escuto um hino, as vezes, parece que tomei daime”. Logo, podemos pensar em um local
onde a música passa, de certa maneira, a se confundir com a experiência de um estado
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alterado de consciência (LABATE; PACHECO, 2009).

Considerações finais
Precisamente por tais caraterísticas podemos considerar os hinos como portadores,
por excelência, do corpus religioso e doutrinário (LABATE; PACHECO, 2009) do Santo Daime,
pois, neles, estão transfigurados os processos de elaboração e reelaboração constantes da
forma do daimista “enxergar o mundo”, entendidos seja como presentes ou como
instruções, mas, tomadas como verdades incontestáveis, ou seja, verdades reveladas pelo
astral.
Finalizando, cabe afirmar o campo frutífero deste tipo de estudo dentro do universo
das religiões ayahuasqueiras, porque se nos contextos de consumo da ayahuasca a música
atua como um estimulo que conduz a experiência extática, não há como existir experiência
sem música, atestando, assim, o caráter singular desse objeto tanto para os estudos
acadêmicos quanto para as concepções nativas de entendimento da realidade.
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Resumo: Este trabalho se debruça sobre os projetos de representação do aprendiz póstradicional orientalista pela canção de BNegão e Walter Franco, compositores que, cada um
ao seu estilo e referências, apresentam a expressão de uma religiosidade que se constrói a
partir de discursos das religiões orientais ou “orientalizantes” . Pela crítica e comparação
será apresentado um mapa das principais características sobre esse sujeito representado e
se fará uma reflexão da influência de sua representação na difusa rede New Age de
significados. A ambos os compositores a sabedoria oriental experimentada e expressa por
eles de uma maneira autônoma e difusa servem como 'alimento' para suas composições.
Encontra-se na quase totalidade de suas canções referências a tal religiosidade, cada um
com suas preferências, estilo e crenças. Trata-se, em ambos os casos, de um projeto de
representação que perpassa todo o trabalho e se torna identificável pelas cadeias de
significantes, a veiculação de ensinamentos, a representação de uma espécie de 'herói
espiritual da atualidade', que chamamos de Yoguin do séc. XXI.
Palavras chave: Nova Era; Orientalismo; Canção; BNegão; Walter Franco.

Introdução
Pretendendo entender o papel social representado nas canções de BNegão e Walter
Franco, esse esforço utilizará da crítica e da comparação para comensurar a extensão e as
linhas gerais desse estilo de religiosidade pós-tradicional.
Nessas canções é possível perceber a representação de uma figura em que se busca
uma analogia ao Yoguin, à figura do estudante místico avançado, do seguidor dos grandes
mestres, dos Yogi, embora amplamente relativizado e re-significado. E não só isso: em
alguns enunciados é encontrado o esforço por construir esse lócus social, não o papel
tradicional do Yoguin, que como mostra Zimmer (2008, p. 50-51) precisa da referência
imediata de um Guru e de uma Sanga (comunidade religiosa), mas um sujeito heróico,
profundamente espiritualizado e envolvido socialmente, que usa de seu esforço para influir
na coerência da sociedade e para ajudar as pessoas que sofrem.
O estudo religioso desse indivíduo, no entanto, não se dá em algum tipo de
organização, acontece por meio autodidata e engloba todo tipo de referências. O que faz
*
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identificarmos o cerne de sua religiosidade como preponderantemente orientalizantes é o
fato das suas sínteses se aglutinarem em torno da visão de mundo no modelo karmasamsara, e no esforço individual para vencer a ilusão (maya) e assim, cadeia de vida e morte.
Ou seja, a visão de um mundo negativo, onde o desejo e o apego imperam, no qual a
esperança repousa nos esforços individuais de esvaziamento que além de gerarem
libertação, geram o discurso da sabedoria, discurso esse que seria o foco do estudo desse
indivíduo, são as histórias dos grandes mestres, santos, mártires, idealistas, filósofos,
intelectuais; e suas palavras.
Apresentado o lócus social emergente representado pelos compositores e que estes
em alguma medida se esforçam por construir, apresentemos os protagonistas. BNegão, com
forte influência da contracultura foi vocalista e compositor da combativa banda Planet
Hemp, que definia seu som como punk/hardcore/rap e que militava pela legalização da
maconha. Sai da banda em 2001 e engaja-se em um projeto que gira em torno da sua
composição, o BNegão & Os seletores de freqüência. Em 2003 lança o disco Enxugando o
Gelo, um disco forte, onde o hardcore e o rap dão o tom, junto com a pungente critica social.
Em 2012 ganha diversos prêmios com o disco Sintoniza lá e no mês de setembro desse ano
lançou o disco TransmutAção. Nos eventos de divulgação deste ultimo disco e na própria
letra da música Nós (ponto de mutação) – é um costume do mundo hip-hop o discurso
metalingüístico de definição do som e de seu papel social, coisa que ajuda muito em sua
análise – ele classifica seu som como “Música negra universal” e avisa “não cabe na
prateleira usual / no seu catálogo”, essa escolha já nos permite aludir a algo que será
discutido a seguir: a disposição antinômica desse discurso, que aqui se traduz na forma de
um estilo original e em Walter Franco pelo experimentalismo.
Walter Franco já tem uma carreira mais consolidada, talvez seu trabalho seja mais
conhecido do grande público pela performance de seus intérpretes. Foi gravado por Leila
Pinheiro, Oswaldo Montenegro, Chico Buarque, Geraldo Vandré, Célia, Ira!, Camisa de
Vênus, Pato Fu e Titãs, teve a letra da música “Cabeça” traduzida para o inglês por Agusto de
Campos. Sua música tem forte influência concreta e é celebrado por intelectuais e artistas
pela suas características inovadoras e vanguardistas, inclusive a sua habilidade ímpar de
nutrir com cargas de significados não enunciados em letras de canções que têm, quando não
apenas uma palavra ou um gemido, uma única frase. No documentário Muito Tudo (2000),
sobre sua obra – documentário que ganhou diversos festivais – Itamar Assumpção compara
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sua capacidade sintética de enunciar o não enunciado ao haikai e ao mantra, e Augusto de
Campos atribui ao compositor o mérito de ter composto a canção da música brasileira onde
mais foi registrado o silêncio como corpo semiótico. Há muito de Mallarmé em suas
composições, identifica Stessuk (2008), relembrando o importante papel que desempenhou
nos festivais, quando vaiado pela apresentação da música Muito Tudo, ele e o maestro Julio
Medaglia (que é quem relata o episódio no documentário) pararam de tocar e começaram a
jogar dados imaginários no palco, aludindo à tradição estética que se insere, o concretismo e
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o seu venerado poema: o simbolista Un coupe de dês, do poeta já citado. E os tumultos
envolvendo Walter e os Festivais da Canção não param por aí, ao saber que os jurados
concederiam o prêmio de melhor canção a caótica música Cabeça a direção do VII Festival
Internacional da Canção da Rede Globo, a produção foi inescrupulosa ao ponto de demitir o
júri que era formado por Roberto Freire, Décio Pignatari, Nara Leão, Júlio Medaglia e Rogério
Duprat, dias antes da anunciação do vencedor.

Precedências
Como queremos entender o papel deste intitulado Yoguin do séc. XXI, e da
representação e formulação de religiosidades que guardam seu núcleo idéias orientalistas
como material aglutinante de suas influências, devemos entender o seu contexto, entender
a construção de uma religiosidade oriental refeita e difundida pela classe artística e seu
impacto no mundo da religião, das religiosidades e das explicações de mundo não religiosas.
De saída é importante pontuar que essa idéia de Yoguin moderno (ou pós-moderno,
numa possível discussão que não será realizada aqui) é encontrada no discurso do Prof.
Hermógenes, um dos mestres religiosos a que BNegão mais faz referências. Eis o que
Hermógenes (1975, p.76) entende por um estudante espiritual dos dias atuais:
O sâdhana (método) do yoguin de séculos atrás fazia dele um anacoreta. O
sâdhaka moderno fica entre seus irmãos de humanidade, mas mantendo-se
isento, evitando mesmificar-se e corromper-se. Em seu ambiente – oficina, escola,
escritório, repartição... – é ele um ponto de apoio aos outros quando sofrem e
perdem o ânimo.

Quanto ao interesse da arte ocidental sobre as formas e as espiritualidades orientais,
em particular, da cultura Japonesa, o crítico e poeta Octávio Paz (1996) divide essa atração
em dois momentos, o primeiro começou nos fins do séc. IXX na França e é caracterizado
principalmente pelo interesse estético, o segundo que começou nos Estados Unidos alguns

anos depois da segunda guerra mundial e ainda não terminou. Paz enxerga que “No
segundo período a tonalidade tem sido menos estética e mais espiritual ou moral; isto é, não
só nos apaixonam as formas artísticas japonesas como também as correntes religiosas...”
(p.171).
De fato, a grande sedução estética e espiritual que escritores brasileiros como Paulo
Leminski, Alice Ruiz e Guimarães Rosa têm pelo haikai e a espiritualidade que o anima é
reveladora. A quase profissão de fé contemplativa de Manuel de Barros (1996) que quando
fala de sua poética em entrevista ao Correio Brasiliense a compara com o satori zen
(iluminação súbita) “subir com as mãos vazias” iguala e equaliza o fazer poético da
experiência de iluminação meditativa. Também podemos lembrar-nos (embora ele não seja,
por assim dizer, uma precedência e sim uma confluência) de Arnaldo Antunes e sua estética
concretista e minimalista, em canções que cantam a impossibilidade da fixação de qualquer
idéia num mundo cíclico e passageiro também entra nesse elenco. Essas são algumas das
precedências de influências da cultura Japonesa e do Zen na arte brasileira, centramos na
Japonesa pela sua importância, nenhuma outra cultura do extremo oriente marcou tanto a
arte brasileira como o Japão e a estética Zen (LEMINSKI, 2013).
Quanto à questão de artistas que se põe nesse papel de aprendizes espirituais de
religiões orientais se encontra nos escritores da literatura Beatnick, em particular do
romancista Jack Kerouack e o poeta Gary Snider cujos modos de vida são exaltados no
romance Os Vagabundos Iluminados, de Kerouack (2004). São mais próximos inclusive da
figura tradicional do yoguin, pelas suas inserções nas instituições religiosas, Kerouack como
discípulo do sarcedote Vrjapranaiana (Budismo Tibetano) Allan Watts; em uma experiência
pioneira do sarcedote de completa adaptação ao ocidente; e Gary Snider que vai para o
Japão e pratica o Zen em um processo que leva oito anos e se torna um legítimo Monge Zen.
Chegou-nos recentemente um livro do Kerouack que se configura como um texto religioso, o
que difere de todo o resto de sua obra, composta por romances auto-biográficos: trata-se de
uma releitura biográfica e conceitual da história de Buda, intitulada: Despertar: Uma vida de
Buda (2010).

As implicações sociais de uma Nova Era antinômica.
A letra de uma das canções de Walter Franco é particularmente conhecida pelas
pessoas: “Tudo é questão de manter / a mente quieta / a espinha ereta / e o coração
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tranqüilo”. Em entrevista ao programa Provocações, episódio 62, o compositor conta que
essa música teve uma repercussão imensa, e que ele já a viu pichada em muros (não
referenciada) e é conhecida por pessoas que nunca ouviram falar nele. Inclusive, ao estar
atento para a sua autoria podemos perceber que essa música também foi transformada em
um “dito popular”, repetida por pessoas que às vezes não sabem ou não se lembram de
onde conhecem essa frase, e ela é dita de uma maneira a passar uma moral, ou uma
conduta.
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Em Juiz de Fora, na parte alta da Av. Presidente Itamar Franco, pouco antes de seu
cruzamento com a Av. Rio Branco pode-se observar, na mureta de separação das mãos de
transito a seguinte frase pichada (também não referenciada) “Paz não se pede, paz se
conquista”. Trata-se do primeiro verso da música Prioridades, de BNegão , do disco
Enxugando o Gelo.
A partir desses exemplos do impacto das canções na mentalidade daqueles atingidos
por elas pensaremos então sobre a recepção social dessas idéias veiculadas. Entendemos
que as canções são fruto de uma visão de mundo elaborada com sistemas de legitimação
religiosa complexas, no entanto, sua recepção é fragmentada. Ou seja, as pessoas não
absorvem as explicações de mundo totais que os compositores apresentam nas canções e
nos espaços midiáticos concedidos a eles por motivo de seu trabalho artístico. Ao contrário,
absorvem fragmentos, impulsos, linhas gerais, e isso vai posicionar o papel de ambos os
compositores (com elaborações diferentes das observadas anteriormente) na tese de
orientalização do Ocidente defendida por Joseph Campbell (1997), onde essas informações
seriam utilizadas para a formulação de uma nova teodicéia.
A transposição de suas letras para a esfera dos ditos populares – o que em alguma
medida, ainda que restritivamente, acontece – aponta na importância desses compositores
para a construção de idéias sociais, se os relacionarmos com as considerações de Peter
Berger (1985) de que o nomos é mantido pelo conhecimento popular e sua legitimidade
buscada em seus “ditos”.
A natureza do que é passado e do que é absorvida pode ser encontrada também
nestes dois exemplos em que identificamos a transformação de suas letras em ditos. Ambas
se referem à responsabilidade do indivíduo perante a vida (a privada ou a social), o que
acaba por contradizer algumas concepções recorrentes de mundo encantado em que as
dificuldades são superadas pela ajuda de entes divinos (crenças inclusive que permeiam

círculo New Age). No entanto, em seu contexto, as canções também não concebem um
mundo puramente material. É uma concepção que prevê que mesmo em um mundo
encantado a ação individual é o que faz a diferença para a conquista da felicidade, do bem
estar e da justiça. Deixando-se antever que há uma experiência de vida em que não se faz
escolhas e se é direcionado e a exaltação em uma espiritualidade que não identifica a si
mesma por suas crenças e sim pelo esforço de se engajar em busca de uma “vida
verdadeira”, de uma vida não definida pela pura aderência automática às construções
coletivas.
Cada um em seu âmbito de representação exalta a busca por esvaziamento das
próprias pré-concepções e crenças, considerando que as coisas existem gratuitamente: “eu
quero que este teto caia / eu quero que este afeto caia” por Walter Franco na música
Mixturação e “como um ratinho mimoso na gaiola giratória / você faz esse mundo girar /
veste a camisa, defende e vai pra briga / esvai sua energia / mas não para pra pensar / mas
que situação!” na música Giratória (Sua direção).

Conclusão
Berger (1985, p. 109-110) declara que a “relativização (da realidade das estruturas
sociais) inerente à categoria de maya (...) pode conduzir a um anarquismo legitimado
religiosamente”. Acreditamos que o que se encontra na música desses compositores seja a
expressão desse fenômeno no ambiente Nova Era. Isso se encontra em todos artistas citados
na seção “Precedências” e é uma característica da arte contemporânea, no entanto, o que
torna esses compositores singulares é o destaque que ambos dão à sua visão de mundo, sua
religiosidade, e o esforço por fazer dele um discurso coeso e claro, além de nosso pronto
principal: a tentativa de demarcar esse novo sujeito, esse herói espiritual antinômico.
Sobre as características desse nosso yoguin ainda uma coisa: D’Andrea (2000, p.46) diz
que a vida social propagada pelo “...Zen, as filosofias hindus e confucianas (...) se
fundamentam mais numa ortopraxia (uma ética baseada no fazer) do que numa ortodoxia
(ética baseada em regras).” Exemplos são a meditação e a prática de yoga. Ao nos
perguntarmos sobre a ortopraxia desse sujeito chegamos a conclusão que essas práticas
acéticas são secundárias, o elementar para ele seria, como diz BNegão, “desatar os nós”
(música Nós, já citada), cuidar para que o erro causado pela avydia (cegueira ignorante),
pelo egoísmo e pela energia da violência e do desejo de poder não se desenrole. Um sujeito
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que tem como prática religiosa a militância – o que engloba a veiculação da mensagem
antinômica – e a busca de sua própria coerência enquanto indivíduo e ser social.
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Música para sentir a presença de Deus: breve reflexão sobre louvor e
adoração entre evangélicos
Waldney de Souza Rodrigues Costa*
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Resumo: De maneira bem geral, gospel é um termo que no Brasil tem sido utilizado para se
referir ao nicho de mercado específico que é voltado para evangélicos. Embora não seja a
única expressão deste mercado, a produção musical é o principal expoente. O universo
musical gospel é composto por vários subgêneros, tais como o gospel funk, o axé gospel, o
whitemetal e o pentecostal. Entre eles, está o “louvor e adoração”, que é percebido como
um estilo musical específico. Lançando mão de alguns dados etnográficos colhidos em meio
à produção de minha dissertação de mestrado sobre religião e lazer entre jovens evangélicos
e analisando biografias de pessoas que representam essa vertente do gospel no Brasil,
pretendo apresentar uma reflexão sobre os motivos deste recorte específico. A hipótese de
que são músicas congregacionais, ou seja, compostas para serem executadas na igreja
apresenta-se insuficiente. Tudo indica que os evangélicos buscam com essas canções uma
experiência específica que é a que eles chamam de “entrar na presença de Deus”. Parece ser
isso o que as distingui. Resta desvendar os caminhos dessa busca.
Palavras-chave: Música. Evangélicos. Gospel. Adoração.

Introdução
Uma das mais importantes casas de shows de Juiz de Fora (MG) está lotada. Pessoas
de várias idades, sobretudo jovens, enchem a casa. Uma estrutura de palco, som e
iluminação está montada. Táxis estão chegando e, juntamente com eles, vans e ônibus
locados por moradores das cidades vizinhas. Seguranças na porta recolhem os ingressos.
Muitos estão na expectativa de participar de algo semelhante ao que escutaram nos CDs
e/ou assistiram nos DVDs que compraram (ou realizaram o download). Alguns participantes
vestem camisas com dizeres do tipo “sou adorador” ou “adoração extravagante” e é aí que o
que parece ser um espetáculo musical como qualquer outro começa a apresentar sua
peculiaridade. As poesias entoadas falam de fé, mas também de amor e paixão por Jesus. Se
várias pessoas dançam e pulam ao som das músicas mais agitadas, durante as mais
tranquilas, elas oram. Algumas vezes abraçadas ou de mãos dadas. Entre uma canção e
outra, o artista faz discursos sobre a vivência da fé. É um show, mas, de alguma forma,
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também é um culto. Em certo momento, o artista diz às pessoas que ali se encontram:
“vocês estão aqui curtindo a presença de Deus!”.
Essa é uma brevíssima descrição de um dos eventos de que participei por ocasião da
pesquisa desenvolvida em meu mestrado (Costa, 2015). Naquele estudo interessava-me
investigar como a religião pode influenciar o lazer. Os variados tipos de eventos evangélicos
apresentaram-se como alternativas de lazer que eram criadas especialmente para adeptos,
curiosos ou simpatizantes dessa fé. Mas entre esses eventos, estavam os que eram
percebidos pelos participantes como sendo “de adoração”. Eles tanto me chamaram a
atenção que se tornaram o tema de investigação de minha tese de doutorado.
Tais eventos recebem esse qualitativo porque estão estruturados em torno de
músicas que, em meio ao universo gospel, também são percebidas pelos crentes em um
recorte específico. São as canções de “louvor e adoração”. Diante disso, minha proposta
inicial na pesquisa de doutoramento é basicamente fazer uma antropologia do consumo
desse tipo de música. Para tanto, pretendo mapear os principais eixos dessa cadeia de
consumo. Como se pode perceber, a diferenciação em meio ao grande escopo de músicas
gospel é o ponto de partida da pesquisa. Sendo assim, esse texto é fruto de uma primeira
reflexão sobre os motivos pelos quais tal distinção acontece. O objetivo é fazer alguns
apontamentos iniciais que, embora precisarão ser mais bem desenvolvidos durante a
pesquisa, já permitem levantar uma hipótese de investigação.

O que é gospel?
Embora existam problemas específicos das músicas de louvor e adoração, elas são
atravessadas por contradições que permeiam o universo gospel como um todo. Neste texto
não será possível realizar o grande recuo histórico necessário para esclarecer devidamente
como se deu a formação do que é entendido como gospel no Brasil. Apenas pontuarei três
principais características que constituem verdadeiros eixos de discussão desse fenômeno.
Primeiramente é preciso destacar que gospel aqui no Brasil não tem o mesmo
significado que possui no contexto estadunidense, de onde o termo foi importado. Nos
Estados Unidos refere-se a um estilo musical específico que se tornou cada vez mais
desconectado da esfera religiosa, embora tenha nela a sua origem. Já no Brasil, trata-se de
uma produção religiosa dos/para os evangélicos que não se limita à música (Dolghie, 2007),
constituindo um movimento cultural religioso (Cunha, 2004). Para separar esses dois
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sentidos, em meus textos, tenho empregado o termo em itálico (gospel) para referir ao
sentido estadunidense e em grafia comum (gospel) para o sentido brasileiro.
Também é preciso pontuar que embora esse movimento cultural religioso presente
no Brasil não se limite à música, tem nela sua maior expressão. A esfera musical é tão
importante dentro do gospel que não raras vezes ele é reduzido a ela. Como exemplo cito
uma pesquisadora que, ao estudar hábitos de lazer de jovens evangélicos paulistas,
apresentou o gospel como sendo “um estilo musical que tematiza a bondade divina, as
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investidas do diabo, as batalhas entre o bem e o mal, a vitória dos fiéis de Deus presentes
nas letras dos mais variados ritmos” (Rumstain, 2007, p. 136). Concepção semelhante
aparece em um texto de Dolghie (2004, p. 203), quando diz que o termo refere-se a musica
“que fala de Deus ou, pelo menos, das coisas de Deus”.
Essa segunda característica expõe um pouco da dinâmica do movimento. As músicas
não englobam todos os sentidos do gospel, mas constituem um
excelente eixo para a compreensão do fenômeno como um todo.
Elas são tocadas nos shows, estão presentes nos programas de
TV, seus intérpretes são entrevistados por revistas, frases de suas
letras são estampadas em camisas e bonés, entre outras coisas.
Um grande exemplo desta conexão ainda pouco pesquisada é o
Figura 1 – Capa do álbum Fé

símbolo fé em formato de escudo (vide Figura 1) que ganhou de André Valadão. Fonte:

Site de vendas da Livraria

popularidade depois do lançamento do álbum Fé de André Palavra de Paz. Disponível
<
Valadão em 2009, gravado ao vivo em Vila Velha-ES e hoje é em:
estampado nos mais variados tipos de produtos, incluindo

http://www.lojapalavradep
az.com.br/ >. Acesso em 20
out. 2015.

camisas, adesivos cromados para automóvel, pingentes para
cordões, entre outros.
Apesar disso, não deixa de ser contraditório tratar as músicas que integram o
universo gospel como canções que, independente do estilo, versam sobre religião. Por um
lado existem canções que falam sobre religião e não são percebidas pelos sujeitos do
movimento (ou pelo menos a maioria deles) como parte dele, ainda que tematizem o
cristianismo. São exemplos as canções de Arlindo Cruz, Roberto Carlos e dos padres cantores
em geral.

Por outro lado, existem canções que são percebidas dentro do universo gospel,

ainda que só falem indiretamente sobre religião ou, em alguns casos, não falem. Como
exemplo cito que desde 1995, todos os anos, por ocasião do dia dos namorados, a gravadora

gospel MK Publicitá lança um álbum com grandes intérpretes da música gospel cantando
músicas que tematizam o amor entre casais ou entre amigos, o que deu origem a coleção
Amo Você. Acrescenta-se a isso o fato de que há artistas que cantam as músicas tidas como
gospel, mas rejeitam esse rótulo por percebê-lo muito atrelado às questões do mercado, o
que veem de forma negativa.
Esse conjunto de contradições leva à terceira característica do gospel no Brasil, que
talvez seja a principal: a constante necessidade de demarcação. Trata-se de uma clivagem
entre o que é e o que não é, que, como era de se esperar, tem forte expressão na dimensão
musical. Como bem pontuou Paula (2008, p. 12), a música gospel se “encontra
marcadamente articulada a partir de categorias morais: o que está ‘dentro’ é a música de
Deus, que constroe (sic) a pessoa; o que está ‘fora’ é do ‘mundo’, do Demônio”. As várias
disputas em meio ao gospel surgem exatamente das divergências a respeito de como essa
clivagem deve ser realizada, mas ela é uma constante, de forma que artistas que procuram
borrar as fronteiras geram muitas polêmicas nesse meio.
Diante do que foi exposto prefiro pensar o gospel como uma vasta produção cultural
que tem na música sua maior expressão (embora não se limite a ela) e está voltada para um
segmento religioso específico, os evangélicos, englobando adeptos, curiosos e simpatizantes
dessa fé. O que me chama a atenção é que nessa imensa produção que vai de CDs a
bijuterias, há um recorte específico feito em torno da tarja “louvor e adoração”.

O que é louvor e adoração?
Se reduzirmos o fenômeno gospel à sua dimensão musical para fins analíticos, ainda
assim nos deparamos com uma grande diversidade. É possível afirmar que todos os variados
estilos musicais presentes no Brasil possuem uma versão gospel. Mas além da versão de
cada estilo, esse fenômeno gerou (ou abrigou) um que é percebido como dotado de
especificidade e é chamado de louvor e adoração. Não há muita reflexão sobre a razão dessa
distinção dentro do gospel, mas ela organiza práticas e relações. Está presente quando são
repartidas as seções das lojas de artigos evangélicos, quando os músicos de uma igreja
decidem quais canções serão utilizadas no culto, no vocabulário corrente dos jovens com
quem desenvolvi a pesquisa, etc.
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Fernandinho (como é conhecido), um dos grandes nomes da música de adoração
atualmente, lança mão dessa distinção em seu livro. Ao contar sobre seu passado, distingue
dentro do gospel o seu gosto e o de sua esposa. Em suas palavras:
Ela gostava das canções no estilo louvor e adoração, em que as letras e a
melodia, aliadas à ministração facilitam o louvor congregacional. Eu me
sentia mais traído pelo som pesado de bandas como Petra, Bride,
Delirious?, Katsbarnea, Oficina G3, entre outras bandas de rock.
(Fernandinho, 2013, p. 140).
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Salvador de Sousa, um colecionador de discos de música gospel, em seu livro no qual
apresenta uma espécie de catálogo com breves comentários dos principais álbuns e artistas,
percebe louvor e adoração como um estilo próprio a partir da década de 1990. Ele explica
que usa a expressão como:
[...] sinônimo de música congregacional e/ou música para se cantar na
igreja, ou seja, a música destinada mais ao público evangélico. São cantadas
nos cultos e reuniões, por toda a congregação, conjunto, coral, grupo,
solistas, por uma linguagem voltada para os convertidos, por isso as letras
geralmente são entendidas pela maioria dos evangélicos. (Sousa, 2010, p.
144).

Sousa e Fernandinho têm em comum a percepção de que as músicas de louvor e
adoração estão ligadas ao tipo de música que se toca nas igrejas. Desta forma, os demais
estilos gospel atenderiam a um propósito proselitista de atrair pessoas para essa fé e/ou de
entretenimento dos que já são crentes, enquanto que o louvor e adoração é o tipo de
música que é tocado no culto. Embora seja verdade que são as músicas deste tipo que mais
são tocadas nas celebrações de um grande número de igrejas, não estou convencido de que
seja realmente isso o que distingui estas canções.
Um dos motivos para isso é que, como Dolghie (2007) descreve, em igrejas mais
tradicionais as músicas de louvor e adoração não são bem quistas nos cultos. Tais igrejas tem
a predileção pelos antigos hinários e cantos clássicos e não pelo tipo de inovação que esse
tipo de canção introduziu. Além disso, em convivência com alguns jovens por ocasião da
pesquisa do mestrado, percebi que as músicas de louvor e adoração não são utilizadas
apenas nos cultos. Quando, em suas casas, querem orar, vários deles utilizam essas canções.
Colocam-nas em execução como uma espécie de fundo musical da oração. Acrescenta-se a
isso o fato de que são as músicas de louvor e adoração que alcançam as maiores cifras de

vendagem, sendo as que mais fazem sucesso especialmente entre quem não se declara
evangélico.
Tais informações contradizem a explicação do louvor e adoração como música
destinada ao culto. Levando-as em consideração fui desafiado a procurar a distinção em
outro lugar. Ao observar o que diziam as letras e experimentar diversas sensações em meio
aos eventos de adoração, encontrei uma forma de distinguir esse tipo de música tomando a
prática religiosa por ela fomentada como eixo interpretativo. Essa prática é o que os
evangélicos chamam de “entrar na presença de Deus”.
Ana Paula Valadão Bessa, a líder do ministério Diante do Trono que é um paradigma
das músicas de adoração no Brasil (Cunha, 2004; Dolghie, 2007; Paula, 2008; Rosas, 2015),
em seu livro, descreve a “presença de Deus” como sendo uma experiência caracterizada por
emoções repletas de prazer. Ela explica:
[...] uma alegria inunda o seu ser, e ele [o adorador] começa a pular e saltar
diante de um Deus tão maravilhoso! Em meio a brados de júbilo, o
adorador parece que vai explodir de amores.
Ele está diferente. Algo mudou em seu interior desde o momento em que
se dispôs a adorar. A presença manifesta de Deus é sensível para ele e para
todos os que, juntamente com ele, estão adorando em espírito e em
verdade. (Bessa, 2003, p. 176, 177, grifo meu).

Nota-se que tal experiência gravita na esfera do lazer, no sentido de prática cultural
caracterizada pela busca pessoal por prazer. Não é sem motivo que o artista citado no início
do texto utiliza a gíria “curtir”, comumente aplicada a práticas de lazer, para se referir a ela.
Mas também é algo para além do lazer, pois, para o adorador, “Deus habita em meio aos
louvores”. Como explica Ana Paula Valadão, “as canções entoadas por esse coração
apaixonado fazem com que o Senhor venha ao encontro dele, tornando a sua presença
sensível e indiscutivelmente notada” (Bessa, 2003, p. 174). As emoções são percebidas como
uma resposta humana a uma presença sobre-humana e as músicas que estão no foco dessa
análise proporcionam isso.

Conclusão
Diante do que foi exposto, tendo a concordar com a proposição de Nina Rosas (2015,
p. 35) quando distingui as canções de adoração como as “músicas cuja finalidade *é+
promover a experiência do fiel com a divindade”. Essa autora, observando o contexto
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estadunidense, ainda lança mão de uma distinção entre louvor e adoração, em que o
primeiro termo designaria canções alegres e aceleradas e o segundo as canções mais lentas,
consideradas orações. Todavia, a mesma autora lembra que essa divisão está borrada tanto
nos Estados Unidos quanto no Brasil, sendo que aqui o mais comum é o uso combinado na
expressão “louvor e adoração”. Sendo assim, parece-me extremamente válido entender
esse tipo de música a partir da experiência que as músicas de adoração proporcionam a
quem as consome.
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Por fim, cabe destacar que no meio evangélico há uma grande insistência em afirmar
que um adorador, que é aquele que busca a “presença de Deus”, não é apenas um
consumidor de músicas de adoração. Porém, tais músicas exercem um importante papel em
sua formação, pois elas ensinam como ele deve relacionar-se com Deus. Ainda que os
principais ícones desse estilo musical insistam em dizer que as canções não são tão
importantes, na prática, é ouvindo, cantando, tocando e dançando as músicas de louvor e
adoração que os evangélicos sensibilizam-se à “presença de Deus”. Por esse motivo parece
tão verossímil pensar que é isso o que distingui esse tipo de música. Resta agora desvendar
os caminhos que os sujeitos adotam na busca por essa experiência. Esta será a proposta da
próxima etapa de investigação.
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A religião e, consequentemente, as instituições religiosas possuem uma considerável
influência pública, estabelecendo laços sociais entre indivíduos, determinando normas de
conduta e preceitos morais, legitimando e/ou deslegitimando ações coletivas e definindo
pautas de debates políticos na ágora. As organizações sociais e políticas não estão isentas
das influências do campo religioso, pois a religião, com seus sistemas de práticas e
representações, está fortemente relacionada à ordenação do mundo, à estruturação das
sociedades. Partindo dessa premissa, a proposta desse GT é debater pesquisas sobre a
relação entre igrejas cristãs (católica, protestantes, (neo)pentecostais) e a
organização/estruturação do espaço público. Serão aceitos trabalhos que abordem a relação
e influência de denominações cristãs com a política, com os movimentos sociais, com os
sindicatos, com as associações de bairros, etc. Também serão aceitas as pesquisas que
analisam a influência do discurso religioso nos debates sobre temas de grande relevância
para a ordenação do espaço público, como redução da maioridade penal, homofobia,
gênero, corrupção, drogas, alcoolismo, dentre outros.

Dissensos entre os evangélicos: O debate sobre maioridade penal
e direitos humanos
Caio César Sousa Marçal*
Resumo: A presença de uma nova onda conservadora está cada dia mais presente na
sociedade brasileira, e põe em cheque várias temas relacionadas aos Direitos Humanos.
Nesse movimento percebe-se um forte elemento religioso, especialmente ligado a setores
do mundo evangélico. No que tange as questões dos direitos de crianças e adolescentes, há
uma forte pressão de personalidades e políticos evangélicos que militam contra os direitos
consagrados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e na redução da maioridade penal.
Porém, é possível perceber outros discursos a partir de movimentos ligados aos evangélicos
que estão alinhados com a Teologia da Criança. Sob o pano de fundo da História da Infância
no Brasil e da realidade do sistema socioeducativo, nossa pesquisa se torna relevante na
medida em que desvela essa Teologia e como esses outros atores dessa matriz religiosa
constroem seus discursos que destoa do discurso hegemônico em torno da criança. O
trabalho, de conteúdo qualitativo, é baseado em levantamento e análise de dados sobre a
produção de discursos através de documentos, textos e entrevistas das partes envolvidas do
mundo evangélico.
Palavras chave: Protestantismo, Maioridade Penal, Direitos Humanos, Política

Introdução
Cada vez mais a presença dos evangélicos é maior na vida brasileira. Ante as intensas
transformações que são aconteceram no campo político no Brasil, não deixa de ser
impressionante o peso mobilizador existente nos diversos atores que povoam esse grupo
religioso. Embora haja enorme fragmentação denominacional (o que torna o trabalho de
decifrá-los um trabalho deveras laborioso), há uma intensa presença de políticos
diretamente vinculados aos evangélicos. Confundidos mais recentemente como sinônimo de
conservadorismo, os evangélicos no Brasil tem um perfil bastante complexo.
Ao longo dos anos, os evangélicos são vistos como um grupo identificados com
causas conservadoras e que estão geralmente em conflito com as agendas dos Direitos
Humanos. Nosso trabalho não apenas analisa essa presença evangélica no espaço público
brasileiro, mas apontar os dissensos e divergências, especialmente das diferentes
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perspectivas teológicas sobre a discussão da Maioridade Penal. Parte do trabalho consiste
em indicar essa divergência a partir dos paradigmas do Movimento da Teologia da Criança,
que tem dado o norte para posicionamentos de alguns movimentos, que não se alinham
com o “mainstrem evangélico“.
1 . Bancada Evangélica, Maioridade Penal e Conservadorismo
"Eu penso que tem muita gente nessa bancada que está vendo um livro
grosso e está confundindo com a Bíblia. As prioridades de Jesus são outras.
Eles estão confundindo a Bíblia com Game of Thrones, estão confundindo
Jesus com Darth Vader [personagem de Guerra nas Estrelas]. As prioridades
de Jesus são outras. A ótica de Jesus é dar proteção para o excluído e não o
inverso" Carlos Alberto Bezerra Junior, deputado estadual em São Paulo e
Pastor da Comunidade da Graça180
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Desde o início dos anos 80, há um crescente grupo de igrejas evangélicas que buscam
ter maior visibilidade. Muitas dessas igrejas, até então conhecidas como apolíticas
(especialmente pentecostais), aventuraram-se na busca de espaços de poder na esfera
pública brasileira. Não é à toa que em 1986, ano que iniciou a Assembleia Constituinte,
elegeram 32 deputados. Freston aponta que houve uma ampla mudança de paradigma do
envolvimento político de uma generosa parte dos evangélicos brasileiros:
“Na mudança da AD em 1986, teve repercussão o livro Irmão Vota em
Irmão, escrito por um líder assembleiano e assessor do Senado, Josué
Sylvestre. O livro usa fortes recursos retóricos para convencer evangélicos a
votarem em candidatos evangélicos. Textos bíblicos como “quem sabe fazer
o bem e não o faz, comete pecado” e “amaivos uns aos outros” são
interpretados em apoio à sua tese. Já que o voto é secreto, estas são as
armas mais fortes dos líderes para arregimentar eleitoralmente seus
membros“. (FRESTON, 1994, p.43)

Ao analisar esse fenômeno no contexto latino-americano, Bonino (2011) aponta que
foi pelo extraordinário crescimento de igrejas que até então não tinham quase que nenhum
interesse na participação social de sua membresia. Atentos a esse novo elemento, os
partidos políticos incentivam a filiação partidária de líderes, especialmente de pentecostais.
180
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Em seu livro “Cristianismo e Política“, Cavalcanti (2009, p. 240) chama atenção para a
“Bancada Evangélica“, notoriamente marcada pelo conservadorismo político, fisiologismo,
por um irracional anticomunismo e pela falta de ética. Não são poucos os escândalos
envolvendo esse grupo político. Um dos casos mais rumorosos envolvendo essa bancada foi
o “Escândalo dos Sanguessugas“, onde se desviou recursos que deveriam comprar
ambulâncias181. Outra característica presente é o messianismo político. Segundo Alonso
(2013, p 205), se utiliza de narrativas demonizadoras cuja intenção é de impor a “moral
cristã“ ao Estado ou para “defender a liberdade de crença dos evangélicos“.
Ressalta-se que há um grau muito forte de corporativismo entre esses
representantes religiosos.

Como resultado do corporativismo, em 2003 foi Frente

Parlamentar Evangélica (FPE). Ao tratar sobre a FPE, Trevisan (2013, pag 36) conta que
“Assessores e parlamentares justificam que a Frente tem como prioridade monitorar os
projetos que ameaçam seus valores e interesses“.

Hoje a Frente Parlamentar Evangélica

(FPE) conta com 75 parlamentares.
No que tange a questão dos Direitos Humanos, Tadvald (2015, p 269) indica que FPE
é regularmente protagonista de várias controvérsias, desde a sua posição ante de temas
sociais de difícil trânsito e avanço efetivo. Temas como desarmamento, criminalização da
homofobia ou descriminalização do usuário de drogas, são pautas que encontram
mobilização contrária da FPE. Além da FPE travar o avanço dessas pautas, há por parte de
seus membros interesse forte em diminuir a Maioridade Penal. Com perfil conservador, não
seria difícil prever que a FPE flertasse com outros grupos historicamente conservadores. O
outrora flerte, passou de namoro ao casamento com o surgimento da “Bancada BBB”: uma
grande coalização informal que une parlamentares evangélicos, ruralistas e setores que
defendem o uso da violência como modo de resolução dos problemas sociais. A soma desses
grupos cria uma bancada informal de 251 deputados, segundo dados do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). 182
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Com a eleição do evangélico Eduardo Cunha para a Presidência da Câmara Federal,
uma série de bandeiras tidas como reativas aos Direitos Humanos são colocadas como
prioridade. Dentre elas a Redução da Maioridade Penal, que teve no Projeto de Emenda à
Constituição (PEC) 171/1993, fortes embates na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania da Câmara. A PEC 171/1993, de autoria do ex deputado federal e pastor Benedito
Domingos, do Partido Progressista (PP). Domingos é considerado político “ficha suja“ e foi
condenado por corrupção no rumoroso caso do “Mensalão do DEM” EM 2009 183. Na
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justificação que para a mudança da Maioridade Penal feita por Domingos, ele cita textos e
personagens bíblicos:
“A uma certa altura no Velho Testamento, o profeta Ezequiel nos dá a
perfeita dimensão do que seja a responsabilidade pessoal. Não Se cogita
nem sequer de idade: "A alma que pecar, essa morrerá"(grifo nosso) (Ez.
18). A partir da capacidade de cometer o erro. de violar a lei surge a
implicação: pode também receber a admoestação proporcional ao delito –
o castigo. Nessa faixa de idade já estão sendo criados os fatores que
marcam a identidade pessoal. Surgem as possibilidades para a execução do
trabalho disciplinado. Ainda referindo-nos a informações bíblicas, Davi,
jovem, moderno pastor de ovelhas acusa um potencial admirável com seu
estro de poeta e cantor dedilhando a sua harpa, mas ao mesmo tempo,
responsável suficiente para atacar o inimigo do seu rebanho. Quando o
povo de Deus estava sendo insultado pelo gigante Golias. Comparou-o ao
urso e ao leão que matara com suas mãos“.184

O argumento teológico de Domingos que afirma literalmente que “a alma que pecar,
essa morrerá“, no mínimo causa uma série de questões não apenas em torno do debate
sobre a redução da Maioridade penal, mas também a eliminação da humanidade, pois
segundo o que enfatizam muitos evangélicos, “todos pecaram e são destituídos da glória de
Deus“. Ao atribuir nas entrelinhas que, a criança em conflito com a lei ocupa um mesmo
papel que Golias animalizado que precisa ser exterminado, reforça a estigma historicamente
construído na sociedade brasileira em torno desse “de menor“.

183
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Antes mesmo de urgência dada por Cunha em relação a PEC 171/1993, o atual
Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado assembleiano João Campos, havia
entrado com requerimento em 2013 solicitando que houvesse debate sobre a mudança da
Maioridade Penal tendo como base a proposta de Domingos. Na alegação, Campos chega a
cometer o equivoco de confundir a idade de Responsabilidade Penal Juvenil e de Adultos
em diferentes países. Nas discussões da comissão especial da CCCJ para discutir a PEC
171/1993, foi escolhido o evangélico André Moura (PSC/SE). Moura, acusado em inquéritos
por ter cometido crimes eleitorais, crimes de responsabilidade, quadrilha ou bando e por
improbidade administrativa, também defende a redução da maioridade penal. É autor da
PEC 57/2011 que tem proposta de rebaixar a idade penal. Embora uma série de
organizações de diversos setores como a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, a
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, dentre várias outras, pressionarem contra a
PEC de Domingos, a CCCJ deu parecer favorável para a Redução da Maioridade Penal.
2. Movimento da Teologia da Criança e Evangélicos Contra a Redução da Maioridade Penal
O Movimento da Teologia da Criança é ainda nova forma de construção teológica.
Ponick (2014) indica que foi num encontro em 2002 de teólogos e lideranças que trabalham
com crianças reunidos em Pegang, na Malásia que nasceu o Child Theology Movement
(CTM) ou Movimento Teologia da Criança. Segundo Segura (2010, p. 64 e 65) Jesus inverte a
escala qualificadora da religião de seu tempo, ao colocar a criança como vértice da reflexão
sobre os significados do Reino de Deus, pois entende que o centro da Teologia da Criança
está no fato de mostrar aos seguidores de Jesus que a verdadeira grandeza acontece na
capacidade de reencontrar-se com a pequenez, porque “pessoa mais importante do Reino
dos céus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança”. Caldas (2010) assinala que no
Brasil o Movimento da Teologia da Criança é representada pela ala evangelical alinhada com
a Teologia de Missão Integral. Uma das grandes referências desse movimento é Ariovaldo
Ramos. Ao falar sobre a criança, Ramos entende que
“a criança foi reconhecida por Jesus como a melhor parte da humanidade,
quando lhe perguntaram, quem era o maior no Reino céus, ele chamou
uma criança, quando lhe perguntaram como era possível entrar no Reino,
ele fez o mesmo. Disse que o maior é quem for como uma criança, quem
quiser entrar no Reino tem que se tornar um pequenino. A criança
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concentra a maioria das virtudes que Deus gostaria que emanassem da
humanidade.” (RAMOS, 2010, p. 77)

Dentre as Organizações dialogam com a Teologia de Missão Integral e com o
Movimento da Teologia da Criança no contexto brasileiro, estão a Rede Evangélica Nacional
de Ação Social (RENAS), a Visão Mundial e a Rede Fale. Quando foi colocado em pauta a PEC
171/1993, essas organizações criaram um movimento nas redes sociais chamado
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“#EvangélicosContraRedução“. Ainda em 2013, a Rede Fale promoveu a Campanha “Fale
Contra Redução da Maioridade Penal“ junto com Monitoramento Jovem de Políticas
Públicas (MJPOP), ligado a Visão Mundial. No documento chamado “Carta aberta à
sociedade Brasileira acerca das discussões sobre a Maioridade Penal“, a coordenação
nacional e os articuladores locais da Rede FALE usa um tom muito crítico sobre a
possibilidade de alteração da idade penal:
”É trágico perceber que, infelizmente, o assunto da mudança da maioridade
penal só é retomado quando um crime é cometido por um adolescente
pobre. O que se observa é que no Brasil, o encarceramento serve como
uma política de segregação social, que se propõe a dividir a elites do resto
da população que enfrenta dificuldades múltiplas todos os dias. (...)
Queremos, de forma obstinada, conclamar nesta carta nossas irmãs e
irmãos à radicalidade no compromisso de reverter tais males, na certeza da
caminhada em prol da concretização do Reino de Deus e de seus valores,
como sinal da realidade da ressurreição de Jesus, O Cristo” 185.

No dia 20 de março de 2015, em Encontro de parceiros de RENAS, tais organizações
produziram um manifesto chamado “Aos parlamentares evangélicos sobre a redução da
maioridade penal“. O documento cobra dos parlamentares evangélicos para que sejam
defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente:
“Conclamamos os parlamentares, especialmente os que se declaram
evangélicos, a se posicionarem contra a redução da maioridade penal e se
envolverem na efetivação do ECA e do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), cumprindo o nobre papel dessa casa de fiscalizar e
cobrar do poder público o orçamento e a efetiva implementação dos
instrumentos que já existem. Pelos motivos expostos acima e inspirados na
vocação profética da igreja conclamamos os parlamentares e comunidades
185
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em 10 de abril de 2015

evangélicas a se posicionarem em favor da vida de nossas crianças e
adolescentes, pois o Deus da vida enviou seu filho Jesus Cristo para dar vida
plena para todas as pessoas, em especial aos mais vulneráveis. Várias
autoridades no decorrer da história decretaram a morte dos mais jovens
como o faraó no Egito no tempo de Moisés e Herodes no tempo do
nascimento de Jesus. Conclamamos a todos vocês a se posicionarem do
lado de Jesus e não do Faraó ou de Herodes“. Em nome do Jesus de Nazaré,
que teve sua vida ameaçada de morte ainda criança nos despedimos na
esperança de que o Espírito Santo os guiará no caminho da vida“! 186
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Em matéria a Revista Carta Capital, pastores que apoiam o movimento
“#EvangélicosContraRedução“, não faltaram críticas a “Bancada BBB”. Levi Correia, Pastor da
Igreja Batista da Água Branca fala que ”formam a frente mais horrorosa que este país já
teve"187. É extremamente revelador que, nas postagens do “#EvangélicosContraRedução“ no
Facebook, recebiam rcomentários de tom belicoso por parte de evangélicos alinhados com o
perfil conservador da FPE.
Em entrevista com membros da coordenação do “#EvangélicosContraRedução“,
Flavio Conrado (2015), representante da Visão Mundial, entende que o conservadorismo
social da sociedade brasileira encontra-se também presente entre os evangélicos. Para ele,
“ o conservadorismo social é reforçado por uma tendência a ler a Bíblia também de forma
conservadora em questões morais“.

Ele aponta que “ao mesmo tempo, o déficit de

educação em direitos humanos da sociedade brasileira se torna mais agravado na agenda de
deputados evangélicos que são, por profissão, profissionais de segurança pública financiados
por empresas de segurança“. Conforme Lissânder Dias (2015), da equipe de comunicação
do movimento, o grande problema é que muitos evangélicos “pensam a fé cristã a partir da
perfeição moral gerada pela obediência a regras“. Nessa medida, uma postura punitiva deve
existir para purgar “pecados“.
Conclusão
Quando contemplamos esse quadro em volta da relação entre as diferentes opiniões
sobre maioridade penal entre os evangélicos, podemos concluir uma série de questões. O
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que está colocado nesse dissenso é que não há uma “Cosmovisão Evangélica“ una, porém
existe diferentes discursos divergentes e concorrentes entre si. Embora os evangélicos
ligados a Teologia de Missão Integral sejam ainda minoritários e com pouca representação
política no Congresso Nacional, não se pode deixar mais de notá-los no complexo mosaico
do protestantismo brasileiro.
Uma outra questão é sobre como essas diferentes perspectivas do mundo evangélico
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desvelam. Embora ainda novo, o Movimento da Teologia da Criança constrói um discurso
sobre a infância que busca construir pontes entre a fé e Direitos Humanos. No entanto, a
maior parte dos evangélicos que coadunam com o pensamento da Frente Parlamentar
Evangélica sobre a questão da maioridade penal, parecem não problematizar em suas
reflexões bíblicas luz de direitos fundamentais. Como não tem uma teologia que reflita
sobre esses temas, formam seu posicionamento a partir do senso comum corrente.
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Resumo: O objetivo desta comunicação é apresentar um estudo acerca da postura do
Espiritismo Kardecista perante os atos de intolerância que têm marcado o campo religioso
brasileiro. O Espiritismo kardecista, traz em sua fundamentação teórica, fortes possibilidades
de abertura ao diálogo inter-religioso, pois identifica na profundidade da experiência
religiosa um ponto de contato entre todas as tradições, principalmente no que concerne à
caridade para com o próximo. Como religião institucionalizada o Espiritismo Kardecista se
legitimou pela prática da caridade e, diante do atual cenário marcado por atos extremos de
intolerância religiosa, o texto apresenta a visão kardecista sobre as demais denominações
religiosas e destaca na atualidade, a postura e ações de lideranças e órgãos de
representatividade espíritas, que buscam no diálogo inter-religioso e campanhas midiáticas
os meios para pacificar os atos de violência contra as diversas manifestações religiosas. A
reflexão central do texto está voltada para a busca da tolerância religiosa, do diálogo e do
respeito às diferenças, posto que nenhuma religião é detentora da verdade absoluta e a
aceitação da existência de outros caminhos para o encontro com Deus evitam a queda na
teologia do acabamento.
Palavras-chave: Espiritismo kardecista. Intolerância religiosa. Diálogo. Caridade.

Introdução
A diversidade religiosa e o imperativo dialogal são desafios que estão presentes em
nosso tempo. Não há como ignorar o enigma que preside a diferença religiosa e os seus
misteriosos caminhos. Ao longo dos séculos, por meio das migrações, os universos culturalreligiosos encontraram-se e confrontaram suas diferenças, o que provocou tensões e até
mesmo conflitos. Cada religião pensava ser mais verdadeira que a outra e tentava difundir
sua mensagem em ambientes culturais diversos da própria origem. A atual co-existência
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pluralista oferece novas formas de compreensão das tradições religiosas. A experiência do
pluralismo torna-se um apelo à descoberta e a afirmação da identidade. Portanto, trata-se
de favorecer o espírito de abertura para compreender esta realidade diversificada,
rompendo quaisquer resquícios de intolerância.
O diálogo é um "atributo natural do ser humano que ocorre mediante a linguagem"
(GADAMER, 2002, p. 243). Portanto, não é uma "torre de babel", mas arte marca a dinâmica
humana. É dinâmica da relação com o outro que se tece a própria identidade. No diálogo, os
mistérios se encontram, partilham e buscam compreenderem-se mutuamente, numa
atitude de abertura de ambas as partes para o recíproco enriquecimento. Nele está implícito
o desafio da provocação do outro, que reclama para si o reconhecimento de sua
singularidade e dignidade. Portanto, os traços característicos que constitui o processo
dialogal são: a abertura, a empatia, a hospitalidade, nas palavras de Massignon, preservada
sempre a própria identidade, transformada não em obstáculos de separação, mas em fonte
de comunhão (TEIXEIRA, 2014, p. 30 apud Massignon).
Neste sentido, percebe-se nas palavras de Faustino Teixeira a dimensão dessa
"aventura" ao fazer referência a Panikkar:
O diálogo é sempre uma 'aventura arriscada', mas revela-se uma exigência
essencial no tempo atual, condição imprescindível para a paz entre as
nações. Como sustenta Panikkar, ele é um fato importante, inevitável e
urgente, mas também desconcertante e perigoso, pois coloca em questão o
fundamento das próprias convicções. O risco maior é o de perder-se ou
afogar-se 'pois, literalmente, nesse encontro tocamos o fundo'. Mas há que
se jogar na água e nadar, ainda que as pernas estremeçam e coração vacile.
Desse encontro todos saem purificados, pois ele possibilita compreender a
inexaurível profundidade do ser humano e deparar-se com o misterioso
enigma que pontua o mundo das diferenças (TEIXEIRA, 2012, p.85 apud
PANIKKAR, 1996, p.100).

O diálogo não enfraquece a fé, ao contrário, possibilita a percepção e o fundamento de
suas novas dimensões. Aceitando a existência de outros caminhos para o encontro com
Deus e que nenhuma tradição religiosa esgota o mistério da verdade, o mistério de Deus é
permanentemente preservado, evitando assim a teologia do acabamento.

1. Possibilidade de diálogo
A Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec (1804-1869) no período de 1855 a
1869, apresenta teoricamente em suas bases, fortes possibilidades de abertura ao diálogo
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inter-religioso, pois identifica na profundidade da experiência religiosa um ponto de contato
entre todas as tradições, principalmente no que toca à caridade para com o próximo.
Respeita e entende as variadas manifestações rituais como necessidades e instrumentos de
contato com o sagrado, desde que haja sinceridade na atitude.
Para Allan Kardec, o objetivo das assembleias religiosas deveria ser a comunhão de
pensamentos, sentimentos e crenças; religar os homens por um laço essencialmente moral,
o que teria por consequências a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a
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benevolência recíprocas. Desta forma, o Espiritismo que segundo Kardec é uma “ciência
filosófica com consequências morais” (KARDEC, 2008, p. 151) pode ser considerado uma
religião. Não seria, porém, religião, se fosse edificado sobre a tradicional ideia que esta
palavra carrega e que remete a castas sacerdotais, hierarquias, cerimônias e privilégios.
Sendo a caridade sua base fundamental, naturalmente as portas para qualquer
diálogo estariam abertas. Todas as crenças sinceras, mesmo que irracionais sob o ponto de
vista espírita mereceriam respeito. Para Allan Kardec, o Espiritismo é a “religião que pode se
conciliar com todos os cultos, quer dizer, com todas as maneiras de adorar a Deus” (KARDEC,
2001, p. 234).
Na introdução de O Livro dos Espíritos, obra fundadora da Doutrina Espírita, Kardec,
ao afirmar a crença espírita na imortalidade da alma e na comunicabilidade entre mortos e
vivos, diz que “o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião”, entendendo
“religião” no sentido tradicional, referindo-se a todas as religiões da humanidade (KARDEC,
1995, p. 19). Para Kardec, o Espiritismo vinha confirmar através da razão dos fatos o que as
religiões tinham por doutrina. O diálogo inter-religioso, para ele, não seria uma simples
opção, um acidente ou um problema, mas um componente essencial e intrínseco à Doutrina
Espírita.
Infelizmente, ainda é comum a ideia de que apenas a forma de culto de determinada
religião é verdadeira ou conduz realmente à divindade, à salvação. As demais tradições
religiosas seriam, para alguns, imperfeitas, para outros, demoníacas ou apenas superstições
infantis.
Para Simone Weil (1909-1943), influente buscadora do diálogo inter-religioso, nada
seria mais importante do que a pureza de um coração que invoca a Deus,
independentemente de filiação religiosa (TEIXEIRA, 2012). Allan Kardec, antecipando este
pensamento em algumas décadas, ainda no século XIX, em O Livro dos Espíritos, afirma em

trecho atribuído a espíritos superiores, que “a adoração verdadeira é a do coração”
(KARDEC, 1995, p. 240). Ainda comentando sobre a necessidade ou não de manifestações
exteriores de adoração, ou seja, rituais, frases ou posturas corporais específicas, reconhece a
utilidade e importância destas manifestações para aquele que nelas vê valor. Quando há
sinceridade e entrega, ou seja, adoração com o coração, o crente consegue colher a paz
almejada, consegue o contato com a divindade. Em item posterior, ainda na obra base do
Espiritismo, os espíritos superiores informam que
Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha,
porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num
idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo: até Ele não chegam os
cânticos, senão quando passam pela porta do coração (KARDEC, 1995, p.
19).

Ou seja, não há superioridade entre formas de adoração, entre religiões. A real
superioridade no método de adorar a Deus manifesta-se individual e particularmente,
condicionada à capacidade de entrega sentimental do crente e a sua disponibilidade sincera
à caridade.
Deus prefere os que O adoram do fundo do coração, com sinceridade,
fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-Lo com cerimônias
que os não tornam melhores para com os seus semelhantes (KARDEC, 1995,
p. 34).

Mais importante que as preocupações com a forma exterior, variável entre as
diversas tradições do mundo, estaria a prática do “bem”, que, para o Espiritismo, resume-se
na máxima cristã do “amar ao próximo com a si mesmo”.
Observando a costumeira preocupação de certas religiões em se afirmarem
possuidoras exclusivas da verdade, o codificador questiona os espíritos superiores sobre
qual seria, enfim, esta religião que conteria a expressão da verdade, obtendo deles que seria
“aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor
na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação” (KARDEC, 1995, p. 21).
Na obra O que é o Espiritismo, é surpreendente o diálogo fictício com o padre,
quando, em determinado momento, declara que o real objetivo do Espiritismo não é
competir com ou combater as religiões, mas sim a incredulidade. Aqueles que estão
satisfeitos com a fé religiosa adotada não são alvo de imposição ou mesmo convite à
conversão. Para o Espiritismo, “a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade
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de pensar, que é um dos atributos da criatura humana; o Espiritismo estaria em contradição
com os seus princípios de caridade e de tolerância, se não a respeitasse”.
O valor doutrinário de cada religião também é evidente para o Espiritismo. O
buscador do diálogo com o Islã Louis Massignon (1883-1962), algumas décadas depois,
defenderia a ideia de que “sábios e eruditos de outras tradições religiosas poderiam ajudar a
clarificar a própria tradição cristã” (TEIXEIRA, 2014, p. 142), demonstrando, como Kardec,
extremo respeito perante as demais doutrinas. Seguindo em linha semelhante, os espíritos
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superiores informam que
[...] para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma
tradição, nenhuma religião, que seja desprezível, pois em tudo há germens
de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas
que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente
coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá
de uma imensidade de coisas [...] (KARDEC, 1995, p. 19).

Ou seja, para o espírita, convicto de sua crença, o Espiritismo seriam uma espécie de
chave de entendimento para outras tradições religiosas que, por sua parte, dariam grande
contribuição à compreensão do real, da verdade. A expressão “acessórios sem fundamento”
não deve ser entendida como desrespeitosa e generalista. Basta relembrar o trecho já citado
no início deste subtítulo, que enfatiza o respeito do espírita às práticas exteriores de outros
cultos, o que não impede que alguns acessórios sejam considerados sem fundamento do
ponto de vista espírita.
Sob que bandeira os cultos poderiam dialogar ou traçar objetivos comuns? Para
Kardec, o ensino moral do Cristo seria esta argamassa entre os cristãos dos diversos cultos,
mas mesmo entre religiões não-cristãs, dado que o ensino do Cristo, mesmo sob outros
nomes e tradições, “jamais constituiu matéria das disputas religiosas” (KARDEC, 1996, p. 25).
Simone Weil dizia não se vincular formalmente à Igreja Católica por não ver nesta
instituição reconhecimento do valor das outras tradições religiosas. Incomodava-se com a
visão fechada representada pela tradicional frase “fora da Igreja não há salvação” (TEIXEIRA,
2012, p. 118). Kardec, bem antes, deteve-se nesta questão. Como conciliar a caridade ou a
misericórdia divina, tão divulgadas pela mensagem cristã, com essa ideia sectária e
arrogante? O codificador propôs, então, a substituição dessa máxima por outra, mais
condizente com a visão cristã, segundo sua opinião.

A máxima - Fora da caridade não há salvação - consagra o princípio da
igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma,
todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a maneira por que
adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros
(KARDEC, 1996, p. 240).

Pensar que o conhecimento da verdade é propriedade de alguns e que esta
prerrogativa é a única garantia de salvação é colocar uma grande barreira em qualquer
possibilidade de diálogo. O Espiritismo admite salvação possível para todos, sem distinção de
culto ou mesmo sem qualquer vinculação à tradição religiosa.
O buscador Paolo Dall’Oglio (1954-), em seu íntimo contato com o Islã na
comunidade de Mar Musa, defendia e experienciava o culto comum, unindo muçulmanos e
cristãos em oração ou estudo. Buscando não chocar ou afastar os muçulmanos, os membros
cristãos da comunidade abriam mão, por exemplo, do consumo de vinho, valorizando o
“vinho da amizade”, como dizia o padre Paolo (TEIXEIRA, 2014, p. 142). Em discurso
proferido em uma de suas viagens pela Europa, Allan Kardecdiz que o Espiritismo “convoca
homens de todas as crenças, para uni-los sob a bandeira da caridade e da fraternidade”. Na
prática desta convivência plural, antecipando Dall’Oglio, afirma que as posturas nestas
reuniões comuns não devem “chocar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais
exteriores de um culto qualquer” e que o emprego destes sinais ou costumes teria um
resultado ruim: “o de uma cisão entre os adeptos”. Evitar o consumo de vinho
(liturgicamente) neste tipo de reunião, como mais tarde defenderia Paolo Dall’Oglio,
provavelmente também estava na ideia de Kardec. Para este, “convém abster-se de toda
prece litúrgica, sem excetuar a Oração Dominical, por mais bela que seja”. Esta proposta do
codificador não ficou apenas na teoria, pois o próprio nos diz que “poucas são as reuniões
espíritas, por menores que sejam, sobretudo na França, em que não haja membros ou
assistentes pertencentes a diferentes religiões” (KARDEC, 2005, p. 19).
Nada melhor que as palavras do próprio Kardec para expor sua visão dialogal:
Como ninguém abjura sua religião ao participar de uma reunião espírita,
cada um, no seu íntimo e mentalmente, faça a prece que julgar
conveniente; mas que nada haja de ostensivo e, sobretudo, nada de oficial.
Dá-se o mesmo com o sinal da cruz, ao costume de ajoelhar-se, etc, sem o
que não haveria razão para se impedir que um muçulmano espírita,
integrante de um grupo espírita, se prosternasse e recitasse em voz alta sua
fórmula sacramental: Só há um Deus e Maomé é o seu profeta. [...]
(KARDEC, 2005, 349).
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Allan Kardec, por fim, acaba por ter um sonho bem mais ousado que o de outros
buscadores do século XX. Acreditando em uma unidade de pensamento relativa e na
atualidade, os órgãos de representatividade do movimento espírita, tem se manifestado
através de redes sociais e canais televisivos apontando o diálogo com o caminho para
tolerância e respeito às demais crenças religiosas.

Conclusão
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Na visão de Kardec a estima e a reverência aos adeptos de qualquer crença religiosa
sempre deve prevalecer, estabelecendo uma relação de respeito e acolhimento, de modo a
permitir a livre manifestação de suas crenças.
O lema “Fora da caridade não há salvação” conduz à reflexão e ação de forma
respeitosa com o outro. Baseando-se na moral exemplificada por Jesus que amava a todos
indiscriminadamente, as criaturas não devem fazer distinção de ninguém, nem buscar a
aproximação ou o distanciamento das pessoas em decorrência desta ou daquela crença.
Segundo Kardec (1995, p. 341) “o verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência
para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas”, nisto,
está implícito o tratamento digno, portador de delicadeza e empatia com as diferentes
tradições religiosas e manifestações de culto ao que elas consideram sagrado. Em sua visão
atemporal, o diálogo inter-religioso representa um encontro de seres humanos que buscam
compreender melhor as crenças alheias visando o estabelecimento de vínculos de
fraternidade legítima.
O diálogo inter-religioso como desafio de adentrar respeitosamente o mundo
sagrado do outro, requer conhecimento a própria doutrina, neste caso, a espírita, pois só o
conhecimento profundo e segurança das próprias convicções são capazes de superar a
intolerância e permitir que diálogo ocorra com bases na fraternidade, ensinando a amar,
construindo para o bem e ajudando desinteressadamente.
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Resumo: Hannah Arendt, ao escrever a sua tese de doutorado “O Conceito de Amor em
Santo Agostinho”, deu enfoque à seguinte questão: “Existe um outro ponto de partida para
se desenvolver um convívio com o próximo que se enquadre em outro ambiente, fora desta
relação de fé radical, tendo Deus como o centro de tudo?”. Ela havia percebido que o amor
caridoso proposto por Agostinho cumpria muito bem o seu papel de unir os cristãos em um
tipo de fraternidade, uma comunhão de irmãos, mas esse mesmo sentimento poderia ser
direcionado aos não-cristãos? O amor caridoso é um tipo de vínculo que unifica a
fraternidade cristã ao restante do mundo, porém apolítico. Logo, se o vínculo entre os seres,
no Cristianismo, é apolítico, uma comunidade de fé cristã poderia se constituir,
autonomamente, em um espaço público? Hannah Arendt afirma que não, pois as próprias
características do elo que une um cristão ao outro, ou seja, da caridade, conduz toda a
comunidade a sua apoliticidade. Então, quais características Arendt observou no
Cristianismo que o torna incapaz de constituir um espaço público? E o que seria um espaço
público, para a autora? O presente trabalho pretende investigar a relação que Hannah
Arendt desenvolve entre o amor agostiniano cristão, e por consequência entre o
Cristianismo, e o espaço público, desvelando o que seria este espaço, bem como tenciona-se
compreender o porque que, para a autora, a caridade cristã não poderia propiciar a origem
de uma dimensão que sobreponha a fraternidade da comunidade de fé comum.
Palavras-chave: amor caridoso, Agostinho, política arendtiana, Cristianismo.

Introdução
Hannah Arendt foi uma filósofa e teóloga alemã que viveu durante o século XX e
refletiu acerca e a partir dele. Seus primeiros questionamentos se dirigiram ao pensamento
agostiniano, especificamente à ética cristã do bispo de Hipona e seus enlaces teóricos. Com
o decorrer dos anos e os eventos históricos subsequentes – como a Segunda Guerra
Mundial, o nazismo, as formas fascistas e totalitaristas de poder, o genocídio dos judeus, a
Guerra Fria, os movimentos estudantis nos Estados Unidos e Europa –, Arendt se reorientou
às discussões políticas chegando ao ponto de não mais se considerar uma filósofa e,
tampouco, uma teóloga, mas uma cientista política. Ainda assim, não deixou de refletir
sobre as relações entre religião e política, principalmente tomando como ponto de partida
seus estudos anteriores sobre Agostinho e a ética cristã.
*

Graduanda dos cursos bacharel em Teologia (Faculdade Nazarena do Brasil – FNB) e bacharel em Filosofia
(Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL). Contato: elissagabrielafs@hotmail.com

Este trabalho percorre a análise da autora sobre a comunidade cristã fundamentada
na caritas agostiniana, que é realizada majoritariamente em sua principal obra A Condição
Humana (The Human Condition), lançada pela primeira vez em 1958. A investigação se
centrará nas questões sobre a definição e reflexão arendtiana a respeito do domínio público
para então se compreender as características que tornam o Cristianismo uma fraternidade,
portanto, não-fundador autônomo de uma esfera pública.
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Domínio público e pluralidade
Arendt considera o domínio público como o espaço comum, em que as pessoas
compartilham seus interesses, congregam e se reúnem. A autora utiliza o termo mundo
comum para identificar este espaço, e o caracteriza como um ambiente onde a pluralidade
humana se expressa. O domínio público se destaca a partir de dois elementos: (1) “Significa,
em primeiro lugar, que tudo o que aparece em público pode ser visto e ouvido por todos e
tem a maior divulgação possível.” (Arendt, 2014, p. 61) e (2) “Em segundo lugar, o termo
‘público’ significa o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do
lugar que privadamente possuímos nele.” (Arendt, 2014, p. 64). Tais considerações o
distinguem do outro pólo de espaço social: a esfera privada. Logo, na convivência que se
restringe somente ao indivíduo e seus pares mais próximos inexiste um mundo comum pois
neste se encontra uma similaridade de interesses e objetivos que descaracterizam a
prevalência do que seria uma comu(m)-nidade. Aponta-se como de suma relevância
compreender a preocupação de Arendt com o que é plural, com aquilo que se manifesta em
suas variadas formas:
[...] embora o mundo comum seja o local de reunião de todos, os que estão
presentes ocupam nele diferentes posições, e, assim como se dá com dois
objetos, o lugar de um não pode coincidir com o de outro. A importância de
ser visto e ouvido por outros provém do fato de que todos veem, e ouvem
de ângulos diferentes. É esse o significado da vida pública, em comparação
com a qual até a mais fecunda e satisfatória vida familiar pode oferecer
somente o prolongamento ou multiplicação de cada indivíduo, com os seus
respectivos aspectos e perspectivas. (Arendt, 2014, p. 70, grifo nosso)

A pluralidade se constitui no limiar entre o mundo comum e as formas tirânicas e
totalitárias de governo. Uma vez que a pluralidade, em um domínio público, é destruída e
todos começam a pensar e se interessar pelos mesmos objetos políticos e sociais – bem
como se hierarquizam classificando a natureza comum que, anteriormente, igualava os

indivíduos –, manifesta-se o ponto crucial no qual se inicia o desenvolvimento de uma
política fundamentada em uma sociedade de massas. Um novo ambiente homogeneizado,
semelhante ao convívio familiar, em que “os homens tornam-se inteiramente privados, isto
é, privados de ver e ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles.” (Arendt,
2014, p.71). Portanto, a pluralidade se apoia no respeito mútuo devido ao convívio público,
e não pode esquecê-lo em meio às mazelas sociais e políticas. Aliás, estes mesmos conflitos
pertinentes à existência do mundo comum não podem substituir a preocupação para com o
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próprio mundo em si, como se fossem mais importantes ou preocupantes do que este. O
mundo deve ser localizado no mais alto nível de prioridade, é por ele que se deve manter
uma política objetiva, um domínio público autêntico e um mundo comum plural.
Emmanuel Lévinas, ao criticar a filosofia ocidental a chama de egologia por conceber
a unicidade como forma perfeita de todas as coisas rejeitando portanto, a multiplicidade,
por ser uma degradação do uno. Ele entende que tal concepção tem origem no pensamento
neoplatônico, nas Enéadas de Plotino e (2004, p. 154) afirma:
É a excelência do múltiplo que, evidentemente, pode ser pensado como
degradação do uno. Para citar ainda um versículo, o homem criado é
abençoado por um ‘multiplicai-vos’. Em termos éticos e religiosos: tu terás
a quem amar, tu terás por quem existir, tu não podes ser só para ti. Ele os
criou logo homem e mulher, “Homem e mulher ele os criou”. Quando, a
todo momento, para nós europeus, para mim e para os senhores o
essencial é aproximar-se da unidade, o essencial é a fusão. [...]

A fusão, na filosofia de Lévinas, não é um simples unir-se ao outro, mas permanecer
múltiplo e unido, ambos separados mas desejosos de si. Quando o autor se refere ao
versículo bíblico cristão que trata da criação do homem e da mulher, percebe-se que “não
havia um todo previamente existente ou uma fusão. Em vez disso, ali se têm sempre dois
seres que foram conectados como um” (Katz, 2005, p. 195). A fusão não é a origem de todas
as coisas, mas do múltiplo que se funde sem alcançar a unidade plena. Apesar do
pensamento acerca do múltiplo e do uno, em Lévinas, estar mais associado à questão da
sexualidade, do eros, a partir da ótica da alteridade como elemento constitutivo desta
relação de amor, visualiza-se uma reflexão com forte similaridade ao pensamento de Arendt.
A autora visualiza a pluralidade como uma forma puramente mundana e natural das coisas,
essencial para a preservação do mundo.

A caritas agostiniana como elemento apolitizante da fraternidade cristã
Agostinho escreveu sobre os mais diversos assuntos os quais fundamentaram o
pensamento teológico cristão, bem como as doutrinas cristãs. Sua ética se assenta na
motivação da ação humana. O amor é uma vontade, e por ser assim classificado, principia o
agir com base em certas colocações. No pensamento agostiniano são encontradas duas
formas de amor: a caritas (caridade) e a cupiditas (cobiça). O primeiro é a forma de desejo
que possui como fim último a Deus, e o segundo possui como fim último o mundo e a si
próprio. A ponderação de Agostinho se revela quando ele começa a refletir sobre quais
desejos fariam parte da cobiça e quais consistiriam na caridade.
Em sua tese de doutorado, Arendt observa que a ética agostiniana se pauta no
primado do amor, o qual direciona a nossa vida para a felicidade ou para a infelicidade,
dependendo do que se ama. A autora observa que amar o que é transitório se configura no
medo da perda, uma vez que mesmo que se alcance o objeto em questão, ele nunca será
inteiramente retido para si, por ser passivo ao tempo, consequentemente, do inevitável
desaparecimento. Se amar o que é temporário torna a vida infeliz pois ela própria se oprime
devido à constante angústia gerada pelo mal da perda, então, amar o que é eterno se
caracteriza como o caminho certo para a felicidade.
Arendt direcionou uma forte crítica à concepção cristã da desmundanidade do
indivíduo (worldlessness) como formadora de um pensamento que mortaliza o mundo.
Sendo a natureza e o habitat humano passageiros, porquê investir qualquer esforço de ação
e política, de modo a perpetuá-los? Nisto consistia a tradição cristã, isto é, a caritas
agostiniana. Quando se orienta toda a finalidade da vida mundana ao eterno e imutável, o
que resta são apenas usufrutos da vida no mundo, algo propocional à necessidade orgânica
de cada indivíduo. Comer, beber e dormir são obrigações naturais para se manter o corpo.
Porém, o que excede a isto, os prazeres e vícios da alma fazem com que o indivíduo se
preocupe mais com a perda de tais desejos, portanto de sua vida, do que a perspectiva de
fruição infinita do absoluto amor de Deus.
A caritas agostiniana se estabelece no amor ao outro tendo em vista o reconhecê-lo
face a Deus (coram Deo). Uma comunidade constituída unicamente na caritas cristã se
distancia de qualquer organização política, assim como da própria determinação como
espaço público. Arendt pontua esta formação social como fraternidade, apolítica e ordenada
pela paixão. Um dos principais motivos é o caráter de transitoriedade que esta confere ao
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mundo, “Se o mundo deve conter um espaço público, não pode ser construído apenas para
uma geração e planejado somente para os que estão vivos, mas tem de transcender a
duração da vida de homens mortais.” (Arendt, 2014, p. 67). A possibilidade de permanência,
a durabilidade das coisas que outorgam certa autonomia ao mundo frente à voracidade das
supostas necessidades humanas.
Outro argumento que a autora utiliza se envolve com a questão da pluralidade como
ingrediente primordial do mundo comum. Em uma comunidade cristã embasada na caritas,
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se observa certo discurso que iguala a condição de todos os membros, “bastando apenas
que se conceba que o mundo está condenado e que toda atividade será nele realizada com a
ressalva quamdiu mundus durat (“enquanto dura o mundo”).” (Arendt, 2014, p. 66). A
assimilação deste raciocínio possibilita a qualquer um que seja partícipe do chamado corpo
de Cristo, em que todos reúnem-se como se fossem irmãos de uma grande família. Já foi
discutido anteriormente que, para Arendt, não existe pluralidade nos grupos familiares. Ao
contrário, o vínculo familiar se baseia na igualdade de tal forma que. um ser que não
compartilha do mesmo sangue que os outros é, muitas vezes, rejeitado pelos mesmos.
A premissa da igualdade é essencial em uma comunidade cristã. Todos compartilham
de uma mesma imagem, a partir da qual se originou o múltiplo, a imago Dei. “Deus é
completamente extraordinário. Com efeito, para cunhar moeda, os Estados recorrem a um
molde. Com um único molde, fazem muitas peças, de forma que são todas semelhantes.
Deus chega com um molde, impondo sua imagem, a criar uma multiplicidade
dessemelhante: de eus, os únicos em seu gênero.” (Lévinas, 2004, p. 273-274). Todos
possuem acesso a uma mesma graça através da admissão de um passado comum,
consequência de uma única origem, como criaturas de Deus. Não mais dependentes um do
outro, mas subordinados ao Criador.
A caridade, que é ao mesmo tempo um dever (necessitas), nasce deste laço
explícito que é a fraternidade. [...] Na comunidade com Cristo, que,
compreendida como corpo, contêm em si todos os seres particulares a
título de membros, cada membro sofre com os outros. Aqui, a ideia de um
ser comum a todos atinge a sua expressão mais exagerada. O ser particular
é absolutamente esquecido nesta ‘comunidade’ (ser-conjunto), já não é
senão membro e apenas tem o seu ser na ligação de todos os membros
com Cristo. O amor mútuo torna-se um amor a si mesmo, uma vez que o
ser do si próprio é identificado com o ser de Cristo, com o ser do corpo que
é membro. [...] O que é comum a todos é o passado comum do pecado do
género humano e é apenas enquanto tal que diz respeito ao crente. Mas,
como tal, determina ao mesmo tempo a caridade. E como, para falar

globalmente, o dever para com outrem procede deste traço comum que é o
pecado, o impulso concreto para o amor ao próximo nasce da consideração
do perigo que pesa continuamente sobre esta vida sempre submetida à
tentação, e isto devido ao passado, à nossa proveniência de Adão. (Arendt,
1997, p. 165-166)

O passado é um dos traços comuns dentre os membros da comunidade cristã, por
meio do qual se manifesta o pecado, a corrupção da alma segundo o léxico agostiniano, e
sobre o qual se constitui a graça proporcionada pela morte e redenção de Cristo.

Conclusão
A pluralidade é um termo-chave para a compreensão do que é o conceito de mundo
comum para Hannah Arendt. Como alguém que experienciou vividamente a massificação
sócio-política promovida pelas formas totalitárias de governo – sobretudo na Alemanha
durante o período do Terceiro Reich, sob o comando de Adolf Hitler –, Arendt observou que
a diversidade constitutiva do domínio público era essencial para uma boa política. Tal
elemento não podia ser desprezado devido à iminência do retorno das formas destrutivas de
governo, que dispõem o poder como a finalidade de todas as ações políticas.
Neste sentido pode ser entendido a visão restrita da autora com relação ao que
poderia se constituir um espaço público por si só. Atenta-se para o fato de que Arendt
reconhece a religião integra a política por meio de sua participação na chamada esfera
público-religiosa, dado que os fiéis podem participar do domínio político sem prescindir de
sua fé. Entretanto, as religiões tradicionais como o Cristianismo e o Judaísmo se compõem
de elementos homogeneizantes de uma diversidade considerável, que os torna incapazes de
se organizarem autonomamente em um domínio público.
No entanto, Arendt não duvidava que cristãos, bem como religiosos em geral,
pudessem formar uma frente reacionária ou desenvolver ações políticas na esfera pública.
Para ela, a crítica se reduzia ao fato de que apenas que o Cristianismo, por si só, não
constitui um ambiente político pois sequer é uma dimensão pública. Outro ponto se faz
presente na constatação da autora, que se encontra em uma característica quase
imperceptível: se a formação social cristã for embasada exclusivamente na caritas, isto é, na
caridade observada nas Sagradas Escrituras (Lv. 19:18 e Mt. 22:37-40), ela dificilmente se
constituirá em um domínio público, o que não é observado com tanta ênfase nos dias atuais.
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A preocupação com o próximo têm, pouco a pouco, deixado de orientar as instituições
religiosas cristãs, as quais têm se acercado de outros interesses como o crescimento
exponencial da comunidade eclesial, a preocupação com a obediência sistemática e
inquestionável às doutrinas e ordenanças bíblicas, bem como a autoridade vocacionada para
liderar a igreja, entre outros elementos que perfazem o novo caminho que elas têm seguido.
Pode-se então dizer que, hoje, o Cristianismo é capaz de se constituir em uma
dimensão pública? Sob a perspectiva arendtiana não se sabe, pois o contexto histórico
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vivenciado pela autora se difere consideravelmente da realidade atual. Isto significa que,
possivelmente, a relevância de seu trabalho sobre o espaço público se concentra
especificamente em suas considerações a respeito do que seria este domínio e como se
constitui esta dinâmica. Não obstante, a existência do mundo comum reflete em uma
política saudável, preocupada com o mundo e não egoisticamente centrada no indivíduo, na
busca por poder e consequente anseio pelas forças destrutivas. Talvez tenha sido esta a
grande preocupação de Arendt em suas reflexões políticas e sociais.
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Religião e política em Minas Gerais: o movimento da boa nova e o
Partido dos Trabalhadores
Gabrielle dos Santos Marques
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de uma pesquisa que analisou as
relações entre o Partido dos Trabalhadores e a Igreja Católica, no município de Tarumirim –
Mg. Neste sentido, foram analisadas relações entre religião e política na formação de
lideranças católicas, o engajamento político-partidário de lideranças religiosas e a forma com
que estas lideranças “internalizaram” e expressam uma ética político-religiosa em suas
visões de mundo e práticas políticas. Muitas destas concepções foram resultantes do
trabalho do Movimento da Boa Nova (Mobon), que atuou na formação destas lideranças.
Para realização de pesquisa foram utilizadas duas estratégias metodológicas, a pesquisa
bibliográfica e a análise documental de livros de Ata das reuniões gerais do Partido dos
Trabalhadores, além da leitura de entrevistas realizadas com atores que se destacaram.
Conclusões preliminares indicam que a formação de lideranças religiosas foi fundamental
para a emergência de um quadro de lideranças políticas, em que propósitos religiosos e
políticos se imbricaram de maneira efetiva. Além disso, muitos dos grupos religiosos de base
se tornaram importantes para a formação de Núcleos de Base vinculados ao Partido dos
Trabalhadores.
Palavras-chave: Mobon, Religião, Política.

O Movimento da Boa Nova e o Partido dos Trabalhadores
O Mobon é um movimento da Igreja Católica que surgiu nos anos finais da década de
1960, no interior do Estado de Minas Gerais, na diocese de Caratinga, fundado por dois
missionários da Congregação dos Missionários Sacramentemos de Nossa Senhora, Alípio
Jacinto da Costa e João da Silva Resende. O Movimento se propõe a ofertar cursos para
leigos, de forma a construir conhecimentos bíblico-religiosos, e ainda instigar tais leigos a
compartilharem estes conhecimentos adquiridos com outros leigos da comunidade,
“tornando-se agentes do movimento, que se destacam como uma de suas características
marcantes: ‘o leigo evangelizando leigo’” (Oliveira, 2012, p.15).
Nesse processo, um aspecto analisado foi a linguagem específica que era utilizada. As
lideranças do Movimento se debruçavam sobre uma linguagem simples e popular. Tal
inclinação não foi em vão, o uso da linguagem popular foi uma das principais estratégias
para abordagem do Mobon. Através dos exemplos e das metáforas que relacionavam
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conteúdos bíblicos ou políticos à vida no campo, foi possível se aproximar da comunidade e
transmitir os conteúdos propostos.
De acordo com Aline Coutrot (2003) a religião se aproxima da política na medida em
que ambas propõe estilos de comportamento, um dever ser, que regeria a sociedade
conforme os princípios da moral e da ordem. E é exatamente nesse aspecto que a Igreja
Católica, através do Movimento da Boa Nova (Mobon), foi fundamental para a construção
do PT em Tarumirim – MG.
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Segundo o site próprio do movimento, cujo há um espaço dedicado a sua história, o
diálogo estabelecido com os leigos objetivava fornecer conhecimentos para além dos
religiosos, era quisto ajudá-los a resolver seus problemas no campo, fazendo com que
houvesse uma tomada de consciência de que eles, os leigos, são os donos de suas próprias
histórias e deveriam lutar pelos seus direitos. (http://www.mobon.org.br/. Acesso em
21/06/2015).
Também, destaca-se que o contato com estudos bíblicos contribuiu para “maior
ligação entre fé e vida”, despertando nesses sujeitos uma visão mais crítica da realidade e
consequentemente um maior engajamento na luta social. A partir desse momento, as
comunidades se aproximaram efetivamente do campo político, formando um partido, se
candidatando nas eleições e ocupando cargos na prefeitura, sempre tendo como “balisa a
palavra de Deus.” (http://www.mobon.org.br/. Acesso em 21/06/2015).
Para tornar possível a evangelização nas comunidades o Mobon privilegiava a
formação de lideranças. Foram lançadas à sociedade lideranças que iriam posterior ou para
o campo político, ocupando espaços em Sindicatos de Trabalhadores Rurais e também, na
política partidária, onde os conhecimentos adquiridos nos cursos se mostrariam
fundamentais, como domínio da fala em público.
Raul Messias foi um ator de grande importância “para convencer dirigentes do
Mobon para uma atuação mais voltada à organização dos trabalhadores rurais em
cooperativas e sindicatos”. (Oliveira, 2012, p. 138) Durval Ângelo era um participante do
Mobon e trabalhava na Comissão Pastoral da Terra nos 70. Ambos foram lideranças
principais no período de gênese do PT - Tarumirim junto as demais lideranças do Mobon.

Participaram efetivamente do processo de construção, incentivando outros agentes a
persistirem nas dificuldades que apareceriam neste momento. Estas pessoas eram vistas
como “militantes pelas causas da comunidade.” (Oliveira, 2012)
Outro ator de destaque no período de formação do Partido no Município foi o padre
Léssio, sua influência foi de extrema importância para criação do partido. A presença do
padre em questões políticas e no Partido era tão forte que gerou incomodo para alguns
membros da Igreja que não apoiavam esta postura, e por parte dos moradores da cidade.
Ocasionando uma “migração” para Igrejas Protestantes.
O diretório do partido foi formado por majoritariamente lideranças religiosas durante
seus primeiros anos. As reuniões eram marcadas por orações e metáforas bíblicas, além se
serem realizadas dentro do território da Igreja, nas capelas ou em torno delas.
A organização do partido era realizada através dos núcleos de base “refere a uma
localidade política, diferente de uma comunidade de base, que tem um sentido mais
religioso.” (Oliveira, 2012, p. 175). Cada comunidade tinha o seu núcleo e o objetivo era que
todos os membros deste núcleo contribuíssem para a consolidação do partido, arrecadando
recursos financeiros e novos filiados.
O Partido dos Trabalhadores e a questão financeira
Um parâmetro analisado foi a saúde financeira do Partido dos Trabalhadores em
Tarumirim, desde o período de gênese do partido é possível perceber a existência de uma
preocupação sobre quais seriam as formas de arrecadação de verba, já que o diretório está
submetido a obrigações fiscais, além do repasse mensal e anual que deve ser feito para o
Diretório Estadual. O partido também é dotado de gastos com a manutenção de sua sede,
que abrange contas e o pagamento do salário de uma secretaria, além dos gastos com as
campanhas, que abrange confecção de panfletos e santinhos, cartazes e showmício.
Os núcleos de base eram responsáveis por realizar uma contribuição mensal para o
partido, que eram explanadas em reuniões ordinárias realizadas mensalmente, onde é
colocado de forma clara o nome do núcleo e o total da arrecadação. Também, quando
necessário eram desenvolvidos meios alternativos para arrecadação de fundos, como bingos
e rifas.
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Outra forma de arrecadação de recursos financeiros é o repassa mensal que cada
filiado tinha a obrigação de fazer. Este valor sofria alterações conforme o passar do tempo,
em períodos próximos às eleições a cobrança é feita mais efetivamente, pois o Partido passa
a ter outros gastos e não tem como arcar com os custos. Em 1989, todo filiado deveria pagar
1% do seu salário, por exemplo. É interessante destacar que essa “obrigatoriedade” se fazia
bem flexível, muitos filiados do partido eram pessoas humildes que não podiam realizar as
contribuições mensais sem prejudicar a renda familiar, e assim sendo, a comissão executiva
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os liberava do pagamento ou oferecia descontos.
Foi colocado a todos os presentes que cada filiado teria que dar uma
contribuição de 12,00 reais desse total arrecadado 30% seria enviado ao
Diretório Estadual juntamente com a lista dos Delegados eleitos no
encontro, [...] A arrecadação foi de R$264,00 (dois mil e seiscentos e
quarenta reais) 33 filiados justificaram que não tinham condições de
contribuir portanto foi feito um desconto de 30% que esta sendo enviado
ao Diretório estadual o valor de R$792,00 (setecentos e noventa e dois
reais).(Livro de Atas do Diretório do Partido dos Trabalhadores. Nº 2. P.88.
15 de Maio de 1997).

O Partido dos Trabalhadores e a comunidade
Através dos cursos do MOBON houve um aumento de capital político da cidade de
Tarumirm, conforme as lideranças que surgiam dentro deste movimento realizavam a
disseminação dos conhecimentos recebidos para outros leigos também eram trabalhados
temas da realidade social local, gerando uma inquietação com as desigualdades e a ambição
de poder transformar aquele lugar. Estas lideranças migraram para o PT carregando tais
valores, como a importância de se manter um contato contínuo com a comunidade, essa
relação pode ser percebida no que remete à importância dos núcleos de base. Nas reuniões
do diretório, ocupavam maior parte, discussões sobre problemas das comunidades como
construção de estradas, falta de professores: “a base jamais poderá ser esquecida se o
partido quiser continuar vivendo” (Livro de Atas do Diretório do Partido dos Trabalhadores.
Nº 1. P.87. 12 de Maio de 1994).
Nessa perspectiva, foi criado em 1999 pelo partido a Assembleia Geral do PT, um
evento com objetivo de repassar a população tudo o que havia sido realizado por cada
secretaria da prefeitura, quando um prefeito do partido estava em mandato, esse evento

era um fruto de muito orgulho dos membros, pois era tido como a consolidação de uma
política transparente e honesta.
Outro aspecto relevante é que, nos primeiros anos do partido, a comunidade não
representava necessariamente qualquer pessoa, é forte a relação com a Igreja Católica.
Quando o “tempo de política”, que são os períodos próximos as eleições, se aproximava, o
partido começava a se articular para a escolha dos seus candidatos, neste momento a vida
pessoal de cada possível candidato era um dos principais critérios de escolha, questões de
cunho moral e do mais íntimo da vida privada, como ser casado legalmente ou apenas morar
junto com outra pessoa, eram elementos levantados nas reuniões para garantir que apenas
pessoas que seguissem os preceitos da Igreja corretamente representassem o PT.
Mas é importante ter em mente que o partido, apesar de seguir uma filosofia cristã,
estava sujeito a lógica política assim como outros. Então, com o passar do tempo as
lideranças políticas perceberam que seria necessário “abri-lo mais” para outras pessoas, já
que a quantidade de adeptos se relaciona com o capital político que pode ser adquirido,
passa a ser levado em consideração a possibilidade de votos, na escolha do candidato. De
forma que, o diretório se encontrava em uma constante dicotomia: filiar mais membros,
mesmo que não tenham o perfil desejado, ou filiar apenas os membros que seguissem esse
perfil, o que representariam poucas pessoas.
A filiação de novos membros também passava pelo respaldo nos núcleos de base. O
diretório não obtinha um modelo de seleção de novos membros, em geral cada pessoa que
se interessasse em se ligar ao partido deveria entrar em contato com o núcleo de base da
sua comunidade e estes analisavam o perfil do filiando, suas motivações e histórico pessoal.
Essas informações eram levadas ao diretório onde os membros em conjunto analisavam as
fichas.
Além disso, a escolha dos candidatos a vereador era feita em contato com os núcleos
de base. Cada núcleo selecionava dois nomes, que eram levadas para a reunião. Ali, estes
nomes eram explanados para que todos os filiados escrevessem em um papel o nome de sua
escolha e depositassem em uma urna, para depois ser feita a contagem destes papéis e o
nome mais votado seria o candidato a prefeito e o segundo mais votado o vice-prefeito.
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O Partido dos Trabalhadores e Conscientização
O trabalho de conscientização na concepção do diretório consistia em disseminar
para a população da comunidade os ideais de justiça social pensado pela Igreja Católica
daquele momento, pós Concílio do Vaticano II, e usar da política para alcançá-los. O voto
consciente passou a ser uma necessidade que era explanada nas missas e encontros
religiosos, ficando “nas entrelinhas” que a melhor opção seria o próprio PT.
Relembrando que estas lideranças que estavam pensando e articulando o Partido
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eram as lideranças que emergiram no MOBON, para eles a conscientização promoveria uma
mudança na visão de mundo daquelas pessoas, permitindo o compartilhamento com os
ideais políticos do PT, que foram influenciados pelo pensamento católico. É interessante
pensar, conforme Regina Novaes (2002, p. 64), que “as pessoas não se envolvem em
políticas apenas com ‘a razão’. Aquelas que ‘fazem’ e/ou ‘participam’ da política levam
consigo suas dúvidas, crenças, religiosas, símbolos mobilizadores partilhados”.
O Argentino falou sobre o descrédito do povo na eleição atual e falou
também sobre a necessidade da conscientização política com mais firmeza
para defender os nossos candidatos, mostrando a realidade nacional no
trabalho de corpo a corpo em todos lugares. (Livro de Atas do Diretório do
Partido dos Trabalhadores. Nº 1. P.88. 17 de Junho de 1994).

Quando a população estava distante do diretório era o memento em que mais se
falava sobre a necessidade de conscientização, além dos períodos de eleição. Para os
membros do partido, conscientizar a comunidade era levar a eles a “realidade nacional”, a
luta de classes, a desigualdade social.

Considerações Finais
O Movimento da Boa Nova foi fundamental para a criação do Partido dos
Trabalhadores em Tarumirim, dado que contribuiu para a formação de capital político e
espírito de liderança, elementos fundamentais para a motivação em se criar o partido.
Algumas das características essenciais ao perfil de um líder eram despertadas na medida em
que os leigos eram inseridos em uma vida coletiva organizada, tanto nos períodos do curso,
quando dividam responsabilidades sobre o material utilizado ou alimentação, quanto na vida

prática da Igreja, uma vez que se engajavam em projetos coletivos, como promover
arrecadações de alimentos para ajudar um vizinho.
Concomitante foi herdado uma ideologia católica, gerando um partido preocupado
em promover uma “política santa”. De maneira que, nasce aglutinado a um engajamento
com as necessidades das comunidades, havendo uma forte ligação com o povo.
Os núcleos de base, representam um componente fundamental da organização do
partido. É através deles que são feitos os contatos com as comunidades, as informações são
levadas e é feito o trabalho de conscientização, além de ser uma fonte de verba financeira.
O Mobon continua atuante nos campos religiosos e políticos. Se, por um lado,
conseguiu estabelecer lideranças, consolidar comunidades, estimular sindicatos e levar
pessoas de pouca escolaridade a ministrar cursos e se sentirem motivadas a atuarem
politicamente, de outro, o número de lideranças do Mobon caiu em função da opção política
pelo PT. Além disso, com o passar do tempo os atores sociais vão se transformando e é
possível perceber que muitas dessas características estão se perdendo.
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Pilatos e Jesus: o encontro de dois reinos e a atualidade
Nélson Rodrigues Filho*
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Resumo: O subitâneo encontro de Pilatos e Jesus imputa o limite do profano e sagrado,
temporal e eterno, surreal e verdadeiro, capitalismo e complacência, legalidade e
legitimidade. O titubeio de Pilatos, quando da apresentação de Jesus no pretório retrata o
respeito do reino temporal ao reino eterno. Pilatos conhecia a fama de Jesus, seus feitos,
seus importunos políticos que sugeriam uma ameaça a Roma. No livro “Pilatos e Jesus”,
impele a dialética entre Legalidade e Legitimidade. A Legalidade, representada pelo
procurador da Judéia, trás intrínseca o reino temporal, aqui e agora; em contra partida a
Legitimidade, representada pelo Nazareno, anuncia o Reino Messiânico, transcendental. A
dialética de Agamben propõe o sagrado sobrepondo o profano, o reino messiânico
sobrepondo à secularização, e também a dúvida: “Como seres humanos, vivemos com
dignidade aguardando a chegada do mais puro amor?” É nesse contexto que Concílio
Vaticano II é, portanto considerado atual não somente no Século XX, mas principalmente no
Século XXI, em que as diversidades e diferenças de crença, teologias, sexualidade, família,
sociedade, economia emergem como novos desafios. Estando no âmbito da legalidade
permite mudanças, adaptações e novas maneiras de interpretações, uma vez que o
Evangelho do Messias, a Nova Lei, a Legitimidade, não atingiu sua plenitude no seio da
humanidade. Adaptação não significa aprovação e sim misericórdia, empatia, pois, a
Doutrina Messiânica é e, sempre será imutável e legítima.
Palavras-chave: Verdade, realidade, legitimidade, legalidade, reinos, messiânico.

O subitâneo encontro de Pilatos e Jesus imputou o limite antagônico entre o profano
e o sagrado, o temporal e o eterno, o surreal e o verdadeiro, o capitalismo e a complacência,
a legalidade e a legitimidade. O titubeio de Pilatos, quando da apresentação de Jesus no
pretório retrata o respeito do reino temporal ao reino eterno. “Então lhe disse Pilatos: Não
ouves de quantas coisas te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal
sorte que o governador ficou muito impressionado”. (Mt 27, 13-14). Pilatos sabia que Jesus
não somente era inocente, mas, operava milagres como um deus. A lei de então,
representada no poder atribuído ao Procurador da Judéia, só encontrava legitimidade na
encarnação do Verbo.
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Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu
sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo
o que é da verdade ouve a minha voz. 38 Disse-lhe Pilatos: Que é a
verdade?... Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes:
Não acho nele crime algum. (João 18, 37-38).

O Verbo é o testemunho da verdade, “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava
junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus”; no prólogo do
evangelho de João, o Verbo, a palavra substancial e eterna do Pai, que constitui a segunda
pessoa da Santíssima Trindade, estava presente, antecedente à legalidade, o que legitima a
legalidade é, pois a palavra criadora, a verdade. Não obstante o Cristo anunciar: “Eu sou o
caminho, a verdade e a vida” (João 14,6). Na indagação de Pilatos: “O que é a verdade?”
João em seu Evangelho, amplia o dado da tradição primitiva num diálogo em que Jesus
explica que seu reino não é deste mundo, mas é um reino da verdade, ideia incompreensível
para os romanos, que tinham por verdade, a origem grega, aletheia, αλήθεια (retirar os
véus; aquilo que não está oculto; o não escondido) em decorrência, a indagação de Pilatos,
pode ter aparência irônica, todavia é também uma indagação incoercível. Para os hebreus a
verdade, emunah, (confiança; é a esperança de que aquilo que é será revelado irá aparecer
por intervenção divina).
O Novo Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
define verdade como “conformidade com o real; exatidão, realidade, franqueza, sinceridade,
coisa verdadeira ou certa”, e realidade como a “qualidade de real; aquilo que existe
efetivamente”. O conceito de verdade no uso quotidiano remete oposição à mentira, à
falsidade e à calúnia, enquanto o de realidade remete à condição do que pode ser explicado,
mensurável, perceptível à razão. Nesse sentido é possível afirmar que é verdadeira a frase “o
sol nasce pela manhã e se põe à noite”, uma vez que esse fato pode ser observado pelos
sentidos, não acarretando em nenhuma falsificação de conceito ou de experiência. Da
mesma forma é possível afirmar que o que é expresso nessa frase é real, já que esta é uma
afirmação mensurável e perceptível. Nesse contexto os dois conceitos se aproximam de uma
mesma significação e adquirem um valor de oposição ao que é enganoso. Porém este
significado está muito distante dos conceitos elaborados na lexicologia da língua grega,
quando da redação dos Livros do Novo Testamento, e daquele presente na lexicologia da
língua Hebraica quando dos Escritos do Antigo Testamento. O Novo Testamento fala de
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“verdade”, em grego “alétheia”, αλήθεια, numa perspectiva teológica, estabelecendo uma
ponte entre o fundo bíblico-hebraico e o pensamento helenístico. Esta aproximação já se
havia operado no século III a.C. quando os LXX 188 traduziram o Pentateuco do hebraico para
o grego, exatamente em Alexandria, onde existia uma significativa comunidade hebraica.
Escolheram o termo grego “alétheia” para traduzir as palavras “emounah”: fé “bitchah” -

- para feminino, “bitachon” -

“kesel”; fidelidade 547

solidez: -

- para masculino; confiança: -

- “dvequt”; e, sobretudo “emet”: verdadeiro: -

- “gushiut”; permanência: -

ל-

“tsodeq”;

- “shehiah”; do hebraico, uma vez que o

hebraico não possui termo específico para exprimir a noção de verdade conforme a
concepção grega. Derivado de “lanthano/létho”, que significa ser dissimulado, “alétheia”
designa uma coisa que se mostra tal como é, uma realidade que se eleva acima das
aparências, das opiniões e dos preceitos; mas também a exatidão do que anuncia a seu
respeito. No plano subjetivo, “alétheia” pode também designar a “veracidade” de uma
pessoa. O hebraico “emet” e o grego “alétheia” não cobrem o mesmo campo semântico e,
para verter o termo hebraico, os LXX tiveram de recorrer também às palavras “pistis”
(confiança, fidelidade) e “dikayosyne” (justiça). As palavras “emet” e “emounah”, assim
como o amém do cristão, derivam do radical verbal ‘mn ( ) (ser sólido, resistente). A
verdade, em hebraico é, por conseguinte, o que é sólido, aquilo sobre o que é possível
apoiar-se com toda confiança. A significação de “emet” que, mais do que qualquer outro
derivado de ‘mn ( ), tomou o sentido de verdade. Concomitantemente o conceito de
verdade para Pilatos se traduz por Legalidade, aquilo que pode ser interpretado revelado, ao
passo que o conceito de verdade para Jesus se traduz por Legitimidade, aquilo que outorga
que tem o poder de consentir. O encontro é em si, a criatura diante do criador. Como julgar
aquele que engendrou? Como julgar o legítimo? A repentina rendição de Pilatos aos
hebreus, não foi somente omissiva, mas também invejosa e covarde perante tanta
autoridade; autoridade tamanha que nem em César poder-se-ia identificar. Este, talvez,
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LXX: A Septuaginta ou LXX é um nome de origem lendária, convergência de setenta e dois tradutores
independentes. Segundo a carta a Aristeu certamente do século II a.C., foi Ptolomeu Filadelfo que teria
mandado traduzir para o grego o Pentateuco, porque desejava que um exemplar da Lei fosse depositado na
biblioteca de Alexandria. De fato, os LXX constituem, muito provavelmente, uma tradução feita pelos judeus
egípcios para seu uso próprio, talvez desde o final do século III a.C. O termo aparece desde o século II d.C e
designa a primeira tradução grega do Antigo Testamento e mais precisamente o Pentateuco. (Dicionário crítico
de Teologia/publicado sob a direção de Jean-Yves Lacoste; tradução Paulo Menezes... [et al.]. -- 2. ed. – São
Paulo: Edições Loyola: Paulinas, 2014. p. 1752).

também tenha sido o motivo pelo qual, segundo Nietzche apud Agamben (2014, p.38),
Pilatos teria aniquilado o Novo Testamento; ser a verdade uma ideia incompreensível e
divergente da dos hebreus. Reduzir todo conteúdo teológico-histórico a um niilismo é no
mínimo imprudente, uma vez que as escrituras do Novo Testamento são relatos verídicos
com testemunhas oculares, perpetuadas primeiramente pela tradição oral e posteriormente
escrita. Há que se lembrar de que, o rei Herodes era um títere nas mãos de Tibério César; as
questões políticas que envolviam o processo, e as questões religiosas judaicas confrontantes
aos ensinamentos de Jesus.
Em “Pilatos e Jesus”, Agamben (2014) nos apresenta a legalidade como sendo o
poder outorgado pela legitimidade. Para o autor, a legalidade só se sustenta a partir da
legitimidade. A assimilação de legalidade em “Pilatos e Jesus”, de acordo com Agambem
(2014), é amorfa, e permite interpretação, pessoal personalizada, mudanças e emendas. A
assimilação de legitimidade em “Pilatos e Jesus”, para Agambem (2014), é messiânica, plena
e total. A Igreja católica quer anunciar com seu múnus apostólico esta legitimidade
“Messiânica”, denunciando as injustiças sociais, a crueldade capitalista e, também, as
homofobias. Ações que se tornaram intensas com o Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII ao
iniciar o Concílio Vaticano II (1962-1965) dizia:
“*...+ que o espelho no qual devia mirar-se para a sua renovação eram os
evangelhos e a prática de Jesus, de modo a voltar às suas fontes e seguir
respondendo aos sempre novos desafios da realidade da história de hoje”.
(Papa Paulo VI. Audiência de 12/01/1966).

O Concílio é, portanto considerado atual não somente no Século XX, mas
principalmente no Século XXI, em que as diversidades e diferenças de crença, teologias,
sexualidade, família, sociedade, economia emergem como novos desafios. Estando no
âmbito da legalidade permite mudanças, adaptações e novas maneiras de interpretações,
uma vez que o Evangelho do Messias, a Nova Lei, a Legitimidade, não atingiu sua plenitude
no seio da humanidade. Adaptação não significa aprovação e sim misericórdia, empatia,
pois, a Doutrina Messiânica é e, sempre será imutável e legítima. A proposta é adaptar-se à
Doutrina, e não a Doutrina adaptar-se à conveniência. A Nova Lei Messiânica é o amor, e
Paulo bem o define em sua Carta aos Coríntios:
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*...+ “O amor é paciente, o amor é bondoso. Não tem inveja. O amor não é
orgulhoso. Não é arrogante. Nem escandaloso. Não busca seus próprios
interesses, não se irrita não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça,
mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa tudo crê, tudo espera, tudo
suporta. O amor jamais acabará! *...+”. I Coríntios 13, 4-8a.

No âmbito sociocultural em que a secularização e subjetividade apresentam-se como
legais, o Concílio Vaticano II almeja o mesmo objetivo: trás intrínseco o querigma Messiânico
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que a legalidade lhe atribui outorgado pela legitimidade. Fiel guardiã da Doutrina, a Igreja
Católica não ousa com o Concílio Vaticano II, alterar a lei Messiânica, sua proposta é viver o
amor na sua plenitude, preocupada com a dignidade da pessoa humana e o crescimento na
fé do laicato, na dinâmica da comunhão e da diversidade. O Concílio Vaticano II, o maior em
número de participantes, dentre os vinte e um Concílios realizados pela Igreja Católica. Foi o
Concílio que se propôs a colocar a Igreja em diálogo com o mundo moderno, depois de uma
demorada oposição e de esforços lentos de aproximação e de compreensão, ainda que
tardio esse esforço produziu uma nova imagem e uma nova autocompreensão da própria
Igreja e uma nova prática eclesial.
[...] A herança do Concílio é constituída pelos documentos que foram
promulgados na medida em que as discussões e as deliberações definitivas
chegavam a uma conclusão. De vários gêneros são esses documentos:
Constituições (quatro), Decretos (nove), Declarações (três). Mas, todos
reunidos formam um corpo de doutrina e leis, que deve proporcionar à
Igreja essa renovação que foi o escopo do Concílio. Conhecer, estudar,
aplicar esses documentos, tal é o dever, e boa fortuna também, do período
pós-conciliar. Papa Paulo VI. Audiência de 12/01/1966.

Eis os documentos, de suma importância, apresentados em síntese, sem renunciar
suas essências, situados na esfera da legalidade.

Quatro Constituições
Constituição dogmática “Dei Verbum”.
Constituição dogmática “Lumen Gentium”, sobre a igreja.
Constituição Conciliar “Sacro Sanctum Concilium”, sobre a sagrada liturgia.
Constituição Pastoral “Gaudium et Spes”, sobre a igreja no mundo atual.

Três Declarações
Declaração “Gravissimum educationis”, sobre a educação cristã.
Declaração “Nostra aetate”, sobre a igreja e as religiões não cristãs.
Declaração “Dignitatis Humanae”, sobre a liberdade religiosa.

Nove Decretos.
Decreto “Ad gentes”, sobre a atividade missionária da igreja.
Decreto “Presbyterorum ordinis”,sobre o ministério e a vida dos sacerdotes.
Decreto “Apostolicam Actuositatem”, sobre o apostolado dos leigos.
Decreto “Optatam totius”, sobre a formação sacerdotal.
Decreto “Perfectae caritatis”, sobre a conveniente renovação da vida religiosa.
Decreto “Christus dominus”, sobre o múnus pastoral dos bispos na igreja.
Decreto “Unitatis redintegratio”, obre o ecumenismo.
Decreto “Orientalium ecclesiarum”, sobre as igrejas orientais católicas.
Decreto “Inter mirifica”, sobre os meios de comunicação social.

O desiderato desta dissertação foi apresentar a dialética Legalidade e Legitimidade
em um contexto ecumênico, se propondo à análise filosófica do temporal e eterno. O
secularismo e o capitalismo impõem tácita e coercitivamente suas regras e leis, subtraindo o
que o homem tem de melhor, sua natureza humana. O Concílio Vaticano II no âmbito da
Legalidade cumpre seu múnus apostólico e profético, anunciando e denunciando tudo o que
cega, tudo o que não direciona à Legitimidade, o Tempo Messiânico.
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A doutrinação liberal por meio do protestantismo missionário
(Os reflexos nas décadas de 1950 e 1960)
Plínio Ferreira Alves
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Resumo: O trabalho que pretendo apresentar mostra o protestantismo missionário pensado
e executado para as população excluídas, principalmente os negros tão à margem da “boa
sociedade brasileira”. Localizamos o estudo do protestantismo como uma matriz de
pensamento, focalizada em valores como liberalismo, igualitarismo e outras doutrinas
sociais presentes no imaginário político-social dos missionários que trouxeram a religião
para o país, que implicava em valores como ascensão social a partir dos próprios esforços
numa visão de prosperidade sem culpa e não desejo da interferência do Estado em seus
negócios. Porém com muitas adequações e adaptações dentro da cultura predominante.
Partimos de estatísticas produzidas pelo IBGE (e outros) nas décadas de 50 e 60, sobre o
culto protestante no Brasil que trataram do assunto da organização protestante e sua
participação no cenário político e social nacional, procurando provar como o
desenvolvimento do protestantismo missionário (tipo de protestantismo diferente do
trazido pelos imigrantes que estiveram ou se fixaram no território brasileiro, protestantismo
divulgado em fins do século XIX e proveniente principalmente dos EUA) espalhou ideias de
cunho liberal em contraposição às ideias mais conservadoras defendidas pela tradição
religiosa brasileira. Nesse período, nota-se uma nítida vinculação com o pensamento liberal
norte-americano, e é nesse cenário que se formam as primeiras bancadas evangélicas no
Brasil. Com isso, a atuação desses atores políticos preparados anteriormente dentro do
pensamento protestante, contribuíram bastante para que se tentasse uma oposição liberal
ao governo.
Palavras-chave: Liberalismo. Protestantismo missionário. População marginalizada. Bancada
evangélica.

A forma religiosa protestante que veio a ser difundida entre a população no Brasil, foi
concebida por aqueles que defenderam sua vinda como resposta ao anseio de uma
população à legalidade (ou a burocratizaçào dos meios legais para que se saísse das velhas
formas coronelistas), coisa que não era observada até meados do século XX, principalmente
nas áreas rurais, o que contribuía para isso era o modelo de religião, predominante no Brasil,
calcada no que Weber chama de dominação tradicional, e deste modo o contexto politico
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era algo impermeável ou raramente acessível a grande parte da população e dificilmente
voltado à mudanças em pouco tempo. Já no contexto protestante a legitimação da religião
se mostrava fundada nas Escrituras Sagradas, isto é, na “lei de Deus”, ou podemos dizer
ainda, numa racionalidade legal. O credo na “lei de Deus” dado aos homens pela Biblia
instituiu a regra para que se exerça qualquer atividade e autoridade 1. Fora do âmbito da
Biblia outras regras devem ser produzidas e reproduzir o caráter legal da feitura das normas,
uma vez respeitado isto, espera-se que todos que participam desta comunidade sintam-se
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na obrigação de cumprir.
No contexto da sociedade escravocrata católica brasileira, havia sido estabelecido
onde negros deveriam se reunir (preferencialmente nas ordens religiosas de São Benedito,
Santa Efigênia, entre outras poucas), demarcando assim onde o negro poderia participar da
religião civilizada e branca e abandonar as suas práticas animistas. Em meio a estas ordens
religiosas se davam as relações de compadrio que podiam levar filhos de familias escravas a
se tornarem libertos ou gozar de privilégios. Como nos conta Kátia Mattoso:
“...Sabe que não se faz um cristão em poucas horas, que a verdadeira
conversão é assunto de meses, de anos. Tambem o senhor é consciente de
que a educação de um trabalhador leva tempo e ele, sozinho, não pode
fazer tudo. Conta com o apoio da Igreja, mas conta igualmente com todo o
grupo escravo. Mundo dos homens livres e mundo dos escravos opõem-se
(...) ser escravo no Brasil e buscar a superação entre esses dois mundos (...)
O negro deve abdicar de certas formas de seu mundo anterior, mas sua
vida nova, se ele se integra bem, pode oferecer-lhe, (…) outras riquezas,
ganhos libertadores, por serem criadores de um novo modo de pensar e,
sobretudo, novos laços afetivos.”2

Porém após a abolição da escravatura, o impedimento para a participação de fato na
sociedade como igual, não se faria de outra forma que não fosse atraves do preconceito
racial. É neste contexto que se dá o surgimento das missões protestantes (ou seja, o
proselitismo protestante, diferente da prática religiosa protestante que havia sido permitida
desde l8l0 por meio de ordenações que impunham certos limites ao protestantismo, como
por exemplo o não proselitismo) no país. Entrar para uma delas poderia significar novas
relações e novas possibilidades dentro daquilo que seria aceito como civilizado, cristão e

1 WEBER, Max. Economia e Sociedade. 10ª Ed. México : Fundo de cultura econômica, l996. p.l72.
2 MATTOSO, Kátia. Ser escravo no Brasil. SP: Brasiliense, 1982. p.123.

branco. Por meio da religião protestante, sem a hierarquia rígida do catolicismo, o negro
teria voz e poderia disputar lugar na sociedade branca. Seguindo o mesmo raciocinio,
acabar-se-ia preparando o individuo, que se inseriria nesta comunidade, para resolver seus
problemas por meio das leis, e todo o aparato que a legalidade exige (oratória, coerência,
aparência, etc.). Todavia, o encontro entre as classes baixas e o protestantismo não se deu
tão facilmente.
O que ocorreu foi o cumprimento de uma agenda liberal elitista formulada no século
XIX, fosse com base nos princípios contratualistas roussonianos ou nos lockeanos, a agenda
tinha de se cumprir, porém o conceito liberal de cidadania adotado pela elite impunha
restrições a democratização criando limites para a participação política. O discurso da época
continha fortes tons de preconceitos, principalmente o racial. Ai negação da participação
democrática, integradora da cidadania, causava vários problemas a manutenção de um
sistema liberal. Um desses obstáculos era o próprio clientelismo politico da máquina
administrativa o que não conduzia com um sistema liberal de responsabilidades diluídas
entre os participantes e fundamentalmente da responsabilidade individual. Jose Murilo de
Carvalho aponta, que talvez, mais da metade da correspondência de Rui Barbosa, enquanto
Ministro da Fazenda, era de solicitação de favores e empregos.
“O povo não parecia interessado no título de cidadão que se lhe oferecia e pelo qual
passou a ser tratado”3. À essa interpretação, pode-se acrescentar dúvidas quanto a como o
povo encarava tal cidadania. Ao se examinar a população economicamente ativa do Rio de
Janeiro do inicio do século XX. Vamos encontrar cerca de 50% composta por negros e
mestiços, muitas vezes provenientes do interior ou de outros estados como era o caso da
“Pequena África", região portuária do bairro da Saúde, esta população só diminuía
proporcionalmente devido as levas de imigrantes que chegavam em grandes proporções a
capital, e a quem eram dadas funções no incipiente setor industrial.
Aos que o autor chama de operariado compõem segundo os Censos de l890 e de
1906 de 25% a 28,8% da população respectivamente, enquanto os outros excluídos, que o
autor denomina proletariado, ocupados em serviços domésticos, jornaleiros, sem profissão

3 CARVALHO, José Murilo. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Companhia
das Letras, 1987, p.69.
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declarada ou mal definida, ocupavam 46, 5% e 5l, 8% dos respectivos censos na população
trabalhadora.
O que a população liberta tinha como noção de liberdade era o próprio direito de
cidadania (de mobilidade, de propriedade, família), as liberdades clássicas que lhes haviam
sido negadas por tanto tempo. Buscavam garanti-las com a mesma violência que sobre eles
recaia durante a escravidão. Um exemplo marcante disso foi na “Revolta da Vacina" :
“Chamando o repórter de “cidadão”, o preto justificava a revolta: era para
“não andarem dizendo que o povo é carneiro. De vez em quando é bom a
negrada mostrar que sabe morrer como homem! ... Mostrar ao governo
que ele não põe o pé no pescoço do povo.” 4
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Esta visão de liberdade se aproxima das atitudes dos calvinistas ingleses, contrários
as ações do governo, que se traduziram economicamente, porém se pautavam
historicamente na luta politica pelo poder contra a Coroa. Deste quadro, podemos perceber
o quanto os liberais das elites passaram, a procurar formas de domesticar esta população,
dentro de principios liberais. A maneira vista por Rui Barbosa, foi exatamente a conversão
destas massas para o protestantismo.
Cerca de quarenta anos apos a chegada da familia real ao Brasil (1850) é que começa
a chegar ao pais o “protestantismo missionário” - como nos informa Antonio G. Mendonça:
“... mas a população brasileira só foi diretamente influenciada pela
presença de cristãos não católicos quando começaram a chegar [dos
Estados Unidos da America] no Brasil, nos anos de 1850, os primeiros
missionários protestantes que vieram com a finalidade explicita de
propagar sua fé.” 5

Diferente dos EUA que teve origem no protestantismo europeu, o protestantismo no
Brasil surge como projeção do protestantismo norte americano, transportando para cá toda
a carga de cultura norte americana alimentada no ideárioda religião civil tipicamente
estadunidense.

4
A Tribuna, 18.11.1904, apud, CARVALHO, José Murilo. Os bestializados : o Rio de Janeiro e a República
que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p.l39.
5
MENDONÇA, Antonio Gouveia e VELASQUES FILHO, Procoro. Introdução ao protestantismo no Brasil.
São Paulo : Ed. Loyola, 1990, p.12.

O caminho para modernização passava necessariamente pela reformulação do
pensamento da população “semi-bárbara”, ligada a crendices e práticas mágicas, esta
deveria ser aperfeiçoada para se tornar verazmente moderna. Observamos nos pensadores
da época correntes positivistas e liberais, muitas vezes racista, e eivada de preconceitos,
onde vários intelectuais envidaram esforços para o aperfeiçoamento da raça e muitas vezes
defendiam o aprimoramento moral mediante a doutrinação religiosa.
É durante o episódio da “questão religiosa” vivida durante o regime de padroado no
país pelos maçons e na articulação que os mesmos fizeram nos bastidores do poder para a
abertura religiosa no Brasil é que se dá a entrada do protestantismo missionário norteamericano, e que o Estado se coloca abertamente contrário a Igreja católica, e sob influência
da maçonaria, tenta acabar com predomínio do catolicismo e abre o país ao protestantismo
missionário. Ao propósito de se civilizar aos brasileiros, que o padre e regente no Império,
Diogo Feijó chamara de “semi-bárbaros”, era preciso que se reformasse a Igreja para que
houvesse uma verdadeira evangelização dos brasileiros pela Igreja Católica. Havia apenas 11
Dioceses no país inteiro o que era um “resultado bem mesquinho de quatro séculos de igreja
privilegiada”6 Contudo, a indignação que demonstrara Feijó apenas marcava o período de
avanço liberal, ou a tentativa deste no Brasil. Para o ideário liberal, a moral deveria ser
plantada no coração do homem e garantida pela lei, porém a marca de nossa sociedade
autoritária desejava fazê-la por meio da regulação legal até o alcance do padrão moral
desejado.
Embora no Brasil tivesse garantida a liberdade religiosa desde a Constituição do
Império, a maçonaria sempre causou estranhamento a Igreja de Roma, posto que aquela
sempre esteve ligada a questões revolucionárias de cunho liberal, estando presente na
Revolução Francesa e na Independência e formação dos Estados Unidos da America, só para
falarmos das mais evidentes. Desde então, a Igreja romana baixou bulas (no total de 10)
condenando a maçonaria e afirmando ter esta intúitos anti-católicos. Tomada então pelo
medo de um de seus maiores rebanhos debandar' para outros apriscos, a Igreja esteve
empenhada em rechaçar as influencias liberais que desta “seita herética” pudessem surgir.
Porem, as bulas papais para que tivessem vigor no país teriam de ter o beneplácito do

6

DORNAS FILHO, João. O padroado e a Igreja brasileira. São Paulo: Cia. ED. Nacional,1938, p.19.
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Império. A questão, que a principio poderia ser vista como interna do bispado, se refletiu
politicamente e feriria as intenções de politicos liberais que também eram mações, na
verdade contava-se muitos na elite brasileira que participava da maçonaria.
O pensamento dos protestantes no Brasil, pode ser entendido como parte do
contexto cultural que se formou o liberalismo, embora o próprio liberalismo comporte uma
variedade de valores, podemos concebe-lo como um sistema de pensamento que busca
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valorização da personalidade individual enquanto livre para se expressar, tornando esta em
algo que possa ser utilizada pela pessoa e seu grupo social na manutenção dessa liberdade.
Entendemos aqui liberalismo, como doutrina política que preconiza a liberdade
individual e que se aplica principalmente nos campos políticos e econômico e combina em si
as idéias de livre associação e organização. Durante o seculo XIX, o liberalismo defendeu
como meta politica a democracia com a minima participação do governo, acreditava então
na força dos pequenos grupos associados livremente e destes grupos sairiam representantes
responsaveis que defenderiam as leis e constituição traçadas voluntariamente pelo povo.
Por vezes porém, o liberalismo é confundido com individualismo. Na busca por liberdade e
não limitação da vontade popular, aqueles que defendiam o liberalismo viam como inimigas
as limitações e ajudas feitas pelo governo.
Nas palavras de Rubens Alves “o protestantismo se entende como o espírito da
liberdade, da democracia, da modernidade e do progresso, (o catolicismo, por oposição, é o
espírito que teme a liberdade e que como conseqüência se inclina sempre para soluções
totalitárias e se opõe a modernidade)”.7 Para o Brasil entrar na modernidade, assim querida
e pretendida pelos pensadores da república, era preciso reformar a forma de pensar das
pessoas e seus quereres, o fundamento religioso protestante na visão destes se provava
eficiente para educar os homens livres pobres e os recem libertos dentro do espírito liberal
do novo regime. Como prova disso temos o discurso de Rui Barbosa:
“O protestantismo nasceu da liberdade de consciência individual, cuja
conseqüência politica e a liberdade religiosa; do protestantismo é filha a
instrução popular, que constitui a grande caracteristica, o principal
instrumento e a necessidade vital da civilização moderna; ao
protestantismo está associada (...) uma exuberância de prosperidade
industrial, luxuriante e vigorosa como a vegetação dos trópicos, em
7

ALVES, Rubens A. Protestantismo e repressão. São Paulo : Ática, 1979, p.38.

contraste com os países onde os processos de governos católicos, aplicadas
em seu rigor, cansaram as almas e esgotaram a energia moral do povo”. 8

Podemos perceber nas palavras de Rui Barbosa, que por muito tempo participou da
maçonaria, a intenção liberal para dar rumo a política brasileira, se pudéssemos seguir o
exemplo das nações protestantes, no seu industrialismo e na educação popular, por certo
atingiríamos a modernidade tipica de civilizações adiantadas.
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Israel Azevedo analisa as palavras de Rui Barbosa e vê que o seu discurso se
fundamenta na tese do economista belga Émile Laveleye que expõe seu pensamento em sua
obra Do futuro dos países católicos, de 1875, anterior a de Weber, porém publicada em
1945. Donde Laveleye parte da premissa de que o catolicismo romano era o responsável
pelo atraso de vários países em vários campos, e conclui que o protestantismo seria capaz de
conduzir melhor o país. Estas idéias eram defendidas anteriormente por Tavares Bastos a
partir de 1862, ao que Azevedo chega a seguinte conclusao quanto ao pensamento de Rui
Barbosa:
“O protestantismo e um aliado da democracia e do progresso, por que
implica numa norma mais elevada de moralidade pessoal, trazendo para os
fiéis conseqüentes beneficios em termos de saúde e prosperidade
individuais; é a base da democracia; por sua ênfase no livre exame da Bíblia
e na abertura de escolas, promove a educação, com inevitável progresso
para a nação como um todo.”9

O proselitismo evangélico das missões protestantes norte-americanas aqui no Brasil,
souberam tirar proveito das articulações nos bastidores do poder e criar uma identificação
reforçada por intelectuais brasileiros e estrangeiros, de estabelecer um constante paralelo
entre protestantismo e progresso, progresso este materializado na emergente potência do
século XIX, os Estados Unidos da América. Criou-se assim o imaginário de que a solução
política e econômica para o Brasil era tornar-se protestante, como o “grande irmão do
norte”.

8

BARBOSA, Rui. Secularização dos cemitérios. Em Obras Completas. RJ: MEC, 1950, v. 7, T. 1. p.163.

9
AZEVEDO, Israel Belo de. A celebração do indivíduo, a formação do pensamento batista brasileiro.
Piracicaba. Ed. UNIMEP. São Paulo : Êxodus, 1996, p.160.
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Resumo: Procurar-se-á aqui analisar, sob o prisma de Auerbach, elementos históricos
extraídos principalmente de documentos oficiais da Convenção Batista Brasileira (CBB), que
apontam para o envolvimento da Igreja Batista com o golpe militar de 1964. Os Batistas não
se omitiram ao processo reacionário. Seja na mudança do redator do O Jornal Batista,
principal semanário da denominação, seja no estreitamento das relações entre líderes
batistas com a alta cúpula militar, ou ainda na obtenção de uma concessão de canal para TV
aberta, os batistas patentearam sua fidelidade aos generais. Essa cooptação não deixou de
ser paradoxal ao ideal de liberdade que está na gênese do pensamento e da forma de ser
Batista. Ao apoiar como liderança da CBB a Ditadura Militar e sua repressão, os Batistas
traíram um de seus pilares, comutando-a e travestindo-a para uma “liberdade” religiosa.
Palavras-Chave: Batistas; Ditadura; Auerbach; Realismo.

Introdução
Ao expor o envolvimento dos Batistas da Convenção Batista Brasileira (CBB) com a
Ditadura Militar, procura-se desvelar mediante uma análise documental histórica como esse
envolvimento se deu e que instrumentos sinalizadores foram utilizados nesse processo. Ao
trazer à lume os fatos históricos que sustentam esse apoio, procurar-se-á mostrar que ao
sair do ocultamento, do “apoio velado” para uma vinculação declarada no final do Período
do Governo Militar, a liderança da CBB revelou o que por anos não declarara: seu apoio aos
militares. Isso porque os verdadeiros apoiadores não aparecem, mas permanecem. E os
batistas hipotecaram seu apoio aos militares até quando se encontravam enfraquecidos.
Cabe ressaltar que ao demonstrar, ainda que de forma panorâmica, os sinais desse
envolvimento rompe-se com a noção de “igreja espiritual”, característica marcante do
pensamento importado da América pelo protestantismo de missão, e que, como bem
*
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destacou Paulo Ayres Mattos, preconizava uma apatia política (In: DIAS, 2014, p.121). Isso é
mais marcante no ideário batista devido a exacerbação de um dos seus mais caros princípios
que é o da separação entre Igreja e Estado 189 (LANDERS, 1987, p.119). Ao longo do tempo os
batistas se recolheram, como fiéis, ao interior de seus templos. Landers (LANDERS, 1987,
p.123) mesmo cita o abandono do evangelho social de Walter Rauschenbusch pela maior
parte dos batistas. Por que se destaca isso aqui? Porque o envolvimento político da liderança
batista se deu em termos da defesa de uma liberdade religiosa, ainda que com prejuízo das
demais formas de Liberdade. Ou seja: para que sua pregação conversionista e até certo
ponto escapista pudesse ser mantida, para que a “salvação de muitos” pudesse acontecer,
alguns poderiam ser sacrificados190.
Ressalta-se também que em nome dessa concepção espiritual que permeava a
mentalidade batista, a grande maioria dos fiéis pensava que os batistas nada tiveram a ver
com a Ditadura Militar. Isto torna a apuração histórica mais premente e exige, por conta do
ocultamento, não a participação de um outsider, mas justamente de insiders, de gente de
dentro da vivência religiosa batista que pontue os elementos denunciadores de tal
envolvimento e que estão presentes de modo sub-reptício no discurso. Nesse sentido, é que
se apóia no valor da proximidade e não do distanciamento, para a compreensão e descrição
de certos fenômenos religiosos (SMITH, 2006, p.122).

O Golpe antes do Golpe
É cediço que o Golpe não aconteceu na madrugada de 31/03/1964. Naquela data ele
foi para a rua, ele mostrou sua face. Mas o Golpe aconteceu antes. E ele atingiu tanto a
caserna quanto as estruturas religiosas. O oficial Nelson Sodré aponta a conspiração para
depor um dos mais respeitados generais do exército brasileiro e que se tornava um
obstáculo para o golpe, não pela sua adesão ideológica ao socialismo, mas pelo seu respeito
e apego a Constituição vigente (SODRÉ, 1988, p.188). Ele também aponta para a
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Salienta-se aqui que esse princípio teve seu nascedouro na gênese batista, uma vez perseguidos os primeiros
batistas pela Igreja Anglicana. Apoiavam-se em pensamentos como o de John Locke em sua Carta acerca da
Tolerância na qual defendia que o Estado não devia se imiscuir em assuntos religiosos, salvo em casos
extremos.
190
Em certo sentido há uma aproximação aqui entre esse momento histórico dos batistas e a ética prática de
Peter Singer. No entanto, ressalta-se aqui, que conquanto haja envolvimento direto de batistas com a tortura
(caso clássico do capelão Roberto Potshuka em São Paulo) não se sabe, pelo menos ainda, de um movimento
interno entreguista tal qual ocorreu entre os Metodistas e Presbiterianos, por exemplo.
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diferenciação entre o então ISEB e a ESG, afirmando que a ESG fomentava a tomada do
poder e chegando a dizer que ela visava uma “conspiração para não mudar nada” (SODRÉ,
1988, p.269). E os tentáculos do Golpe não ficaram restritos às Forças Armadas.
No meio evangélico o golpe se deu nas esferas denominacionais e na Confederação
Evangélica. A mudança da liderança foi tão acintosa que na Assembléia da CBB de 1965, ao
se tratar (tardiamente por sinal) do ingresso dos batistas na Confederação o líder do grupo
de trabalho deu parecer contrário ao ingresso. (Ata da 6ª Sessão da 47ª Assembléia da CBB,
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1965, p.52).
Outro fato igualmente perturbador foi a inclusão na pauta da Assembléia da CBB de
um item que visava autorizar a Convenção Batista a receber doações do Governo (LIVRO DE
ATAS DA CBB, 28/01/1969, p.19). Não só porque feria o já aludido princípio da separação
entre Igreja e Estado, como também pela ocasião em que esse assunto foi trazido. Tal
proposta foi postergada por uma comissão, não antes dela em seu parecer inicial qualificar o
que seriam essas doações descaracterizando o acolhimento de doações em espécie (ANAIS
DA CBB, 1970, p.63).
Fato é que em parte a liderança batista optou por se ater às campanhas “celestiais” e
não por discutir e abordar os problemas da realidade, evidenciando seu ideário conservador.
Isso porque a ideologia conservadora impede a apreensão dos processos revolucionários
fazendo com que a postura seja de livrar-se deles ao invés de compreendê-los (AUERBACH,
2011, p.399). Exemplo disso foi o registro em Ata da mensagem de um dos oradores da 46ª
Assembléia da CBB realizada na Igreja Batista da Capunga, no Recife (PE). Na ocasião pregava
o Pr. José dos Reis Pereira e no auditório estava o então governador Miguel Arraes. Sua
prédica teve por tema “A nossa mensagem na atual conjuntura brasileira” e nela ele afirmou
que a Campanha Nacional de Evangelização era a “última oportunidade de salvar o Brasil”
(LIVRO DE ATAS DA CBB, 29/01/1964, 18ª sessão da 46ª Assembléia da CBB, p.45). A
indagação que se faz é salvar de que? De quem? Na retórica da salvação estava presente a
incompreensão e a condenação dos processos revolucionários bem como o desejo de se
“salvar”, de se livrar deles.
Outro importante sinalizador desse golpe anterior ao golpe está na mistura entre
continuidade e mudança. Continuidade ao se pensar que enquanto as casas de ensino
teológico e formação de pastores de Metodistas e Presbiterianos estavam sob fogo cerrado,
com intervenções, destituições de professores (CAMPOS: In: DIAS, 2014, p.183; MATTOS: In:

DIAS, 2014, p.119), os Seminários Batistas, ao que tudo indica, transcendiam a tudo isso.
Enquanto mudanças radicais aconteciam nas casas de ensino teológico das demais
denominações históricas, os batistas permaneciam incólumes.
Já a mudança está ligada a troca do redator do semanário Batista, chamado O Jornal
Batista (OJB). Sob a outrora batuta do então Pr.Almir Gonçalves, as páginas do OJB exalavam
o modo de ser batista com toda sua alteridade. Embates eram travados por articulistas de
diferentes correntes de pensamento, mostrando que havia um espaço para o diálogo, ainda
que na forma de embate, entre as mais diferentes correntes internas.
Essa situação perdurou até antes do Golpe. É salutar a mudança do redator de OJB, o
qual estréia sua coluna na edição 14 de Abril de 1964, a primeira após o golpe. Nela o Pr.José
dos Reis Pereira expressa o apoio a um golpe que defende a democracia e realiza a vontade
do povo brasileiro que “pela sua índole, pela sua formação, rejeita os sistemas totalitários, e
muito particularmente o regime comunista” (PEREIRA: In: OJB Edição 14 de Abril de 1964).
Ao mesmo tempo em que esse editorial revela um estado de alienação no retrato dos
processos revolucionários, das forças históricas e dinâmicas em ação na sociedade
(AUERBACH, 2011, p.397), ele também evidencia que a posição política determina a maneira
de tratar literariamente a realidade (AUERBACH, 2011, p.397). A mesma liderança que
reconhece a inaptidão Batista para com regimes ditatoriais acolhe, de modo paradoxal, um
sistema repressor.
Na edição 15 de Abril de 1964, o novo redator do OJB defende em seu editorial o
Golpe Militar. De igual modo ele procede na edição 17 do mesmo mês ao falar sobre “O
Novo Governo”. Como canal do pensamento da liderança denominacional daquele tempo,
José dos Reis Pereira apontou o caminho para os batistas naquele momento: a) encarar a
mudança como uma intervenção divina na História que evitou o mal maior do comunismo;
b) reforçar a condição peregrina dos crentes batistas pela qual deveriam mirar a pátria
celestial, não se deixando absorver pela questão política do Brasil, ainda mais naquela
circunstância; c) conclamou os fiéis a orarem pelo país e pelos governantes.
Com um redator que se alinha com a ditadura, era de se esperar que se cessasse a
alteridade no OJB. Uma censura passar a vigorar. Divergências só passam a ser vistas quando
no campo da estrutura denominacional ou em torno de assuntos doutrinários de menor
expressão. A realidade é sepultada e de uma hora para outra os batistas passar a ser
perturbadoramente unívocos. Criou-se um estado de torpor, de “embriaguez” pela fuga da
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realidade (AUERBACH, 2011, p.451). Assuntos ligados ao Regime Militar praticamente só
voltam a ganhar abertura nos anos 80, mas sob um discurso moralista e revanchista (ao
tratar das benesses aos católicos). Exemplo disso é o artigo do Pr.Edson Valentim de Freitas
Filho que ao ter publicada sua “Carta Aberta de um pastor ao Presidente Figueiredo”
questiona tão somente o decreto de 30/06/1980 que instituiu Aparecida como padroeira do
Brasil e 12/10 como feriado nacional. Nesse mesmo artigo o articulista critica as benesses
para a recepção do Papa João Paulo II (FREITAS FILHO: In: OJB, edição 18, 01/05/83), sem
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qualquer menção à repressão ou mesmo às torturas. Isso corrobora com o pensamento de
Auerbach assim traduzido por Waizbort:
Não há qualquer sombra da política, de crítica social ou econômica, ou
investigação dos fundamentos políticos, sociais e econômicos da vida; sua
crítica dos costumes é puramente moralista, isto é, ela considera a
estrutura existente da sociedade como dada, pressupõe a sua legitimidade,
duração e validade geral e fustiga as extravagâncias que existem em seu
interior como algo digno de gozação. (AUERBACH APUD WAIZBORT, 2007,
p.200)191

A abordagem literária, sua expressão no semanário batista, deixa de açambarcar a
vida como um todo. Inexistem as demais dimensões da realidade, sejam elas sociais ou
políticas. A percepção fica atrás de um grosso prisma moralista. A partir daí entra em cena o
“conceito e o ideal de uma arte literária que não interfira, de forma alguma, nos
acontecimentos práticos do tempo” (AUERBACH, 2011, p.452) e que evite qualquer
inclinação a influir moral, política ou praticamente, como quer que seja, sobre a vida dos
homens, importando tão somente o desenvolvimento do estilo (AUERBACH, 2011, p.452).
É possível que muitos líderes tenham enviado textos, contribuições, artigos para o
OJB, mesmo porque o Pr.José dos Reis Pereira reconhecia a existência daquilo que ele
chamou de “infiltrações” (PEREIRA: In:OJB, No 14, Abril de 1964). Mas fato é que se tais
contribuições chegaram a redação do OJB elas não ganharam suas páginas. Era preciso
salvaguardar o apoio à Ditadura. Assim como foi preciso sinalizar esse apoio na capa do OJB
que deu às boas-vindas ao Golpe. Engana-se quem pensa que as boas-vindas vieram com o
editorial. Ela estava na capa da edição 14 de Abril de 1964. Sua manchete trazia o seguinte
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A opção pela citação de Auerbach em Leopoldo Waizbort atem-se a sua melhor tradução.

título: “REVOLUÇÃO EM MARCHA: CNE” 192. São dois termos que pouca ligação tem a ver
com o ideário batista. “Revolução” é uma palavra lida com receio por conta de uma
composição conservadora. E “marcha”... O que está se assinalando aqui que esse foi o
código batista para asseverar que “o dever de casa”, o Golpe antes do Golpe, havia sido
feito. E sua execução foi lapidar.

A adesão cada vez mais explícita
O processo outrora iniciado por meio de códigos e mensagens subliminares, além das
expressões de apoio e das mudanças feitas dentro da organização Batista, teve
prolongamento no decorrer dos Governos Militares. Isto se deu desde as manifestações de
apoio como a da mensagem de parabenização ao Almirante de Esquadra José Maria do
Amaral Oliveira pela assunção ao cargo de Chefe do Estado Maior das Forças Armadas (ATA
01/1985 da CBB, 26/03/85, p.66) ou ainda o telegrama de parabenização ao Presidente
Figueiredo pelo pronunciamento contra a pornografia (ATA DA JUNTIVA DA CBB, 1982,
p.36)193.
Outro caso que exemplifica bem a escalada de influência batista na esfera da
ditadura militar ocorreu na Bahia. A carreira política de Clériston Andrade, indicado prefeito
de salvador de 1971 até 1975 (não havia eleição direta, mas indicação do governo), também
evidenciou um contexto prestigiado pela ampla relação com os militares. Diácono da Igreja
Batista Sião (e posteriormente da Igreja Batista da Graça), Clériston era apadrinhado do
governador Antonio Carlos Magalhães e se beneficiou do recrudescimento de uma série de
alianças locais de caráter essencialmente clientelista. Para o governo, porém, representava
um excelente contraponto ao clero católico baiano alinhado à teologia da libertação, de
inspiração marxista. Indicado para concorrer ao governo da Bahia no ano de 1982, pelo PDS,
era o franco favorito quando morreu num acidente de helicóptero durante a campanha —
“os batistas baianos jamais haviam chegado tão próximos das entranhas do poder” (SILVA,
2009, p. 43).
Apesar dessa constante relação, foi sem dúvida no Governo Figueiredo que os laços
entre a liderança batista e os militares mais deram sinais visíveis de estreitamento. Nesse
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CNE era a sigla para a Campanha Nacional de Evangelização, a qual tomou conta da pauta da Assembléia da
CBB em 1965, juntamente com o rescaldo da divisão da denominação por conta da Renovação Espiritual a qual
os batistas passaram.
193
A idéia dessa proposição partiu do Pr.José dos Reis Pereira, redator ainda à época do OJB.
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tempo foi aprovado que a CBB nomeasse uma comissão para enviar um memorial ao
Presidente. A comissão era composta pelos Pastores: Irland Pereira de Azevedo, Nilson Do
Amaral Fanini, Delcyr de Souza Lima, José dos Reis Pereira, Éber Vasconcelos, Ebenézer
Soares Ferreira. Esse “manifesto” foi bem redigido e sua linguagem é imponente. Após ser
aprovado na Assembléia da CBB de Janeiro de 1980 em Goiânia, o documento foi entregue
em mãos numa audiência oficial. (Anais da 63ª Assembléia da CBB, 1981, p.5-6). Nele
constava uma breve apresentação dos batistas, a qual foi sucedida por uma preocupação de
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tom moralista com os rumos da sociedade e da mídia, assim expressa:
Convencidos de que o povo brasileiro tem em Vossa Excelência um
autêntico guardião, manifestamos nossas apreensões mas, ao mesmo
tempo, esperamos que o Governo venha a tomar ou determinar as
providências tendentes a coibir os abusos daqueles que, deslembrando ou
mal interpretando os altos ideais de Vossa Excelência no decorrer de seu
Governo, estão a implantar em nossa terra o império da imoralidade e da
violência.
Nosso progresso, nossa grandeza e nosso futuro no concerto das nações
depende da base moral em que se assente a vidada nacionalidade. O
testemunho da História dá-nos conta de que a imoralidade tem produzido
efeitos mais desastrosos do que inimigos armados na destruição dos povos.
(ANAIS DA 63ª ASSEMBLÉIA DA CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA, 1981,
p.5-6)

Ao terminar, essa comissão redacional finaliza a declaração com a expressão “nossa
disposição de orar por Vossa Excelência e seu Governo, ao mesmo tempo que lhe
hipotecamos todo apoio moral e espiritual” (grifo nosso).
Num raro momento de lucidez e de registro da mesma, o Pr.Manfred Grellert, um
respeitado líder batista, de pensamento mais progressista, diretor da Visão Mundial no
Brasil, manifesta sua rejeição ao “manifesto” ao propor, numa reunião da Junta Executiva da
CBB realizada em 11/03/1980, a nomeação de uma comissão para que interpretasse e
transmitisse para a sociedade brasileira, por ocasião da celebração do centenário batista no
Brasil, uma mensagem que contivesse: “1) Definição da identidade batista brasileira; 2)
tomada de posição sobre a realidade brasileira” (ATA DA JUNTIVA DA CBB, 11/03/1980,
p.20). Sua proposta ainda pedia que tal declaração fosse enviada a todos os setores da
sociedade brasileira. Parece que tal proposta caiu no esquecimento, uma vez que não há
registros de tal declaração e muito menos do envio da mesma para os mais diferentes
setores da sociedade brasileira. Ao não dar provimento a uma determinação de uma Junta, a

liderança batista evidencia mais uma vez seu comprometimento e sua aliança com o
Governo Militar.
Já em 1982, o OJB destaca na sua edição de numero 35 de 29/08 daquele ano a
presença do Pr.Nilson do Amaral Fanini pregando no Culto de Ação de Graças realizado na
Igreja Batista do Farol pela posse do novo prefeito biônico de Maceió (AL), Corintho Campelo
da Paz. Interessante ressalta que lá estava presente o então ex-prefeito de Maceió Fernando
Collor de Melo. Os batistas se faziam cada vez mais presentes nas plataformas ditatoriais,
ainda que o altar fosse transmutado para tal 194.
Porém a parte mais visível desse envolvimento foi a celebrada participação (ou seria
entronização?) do Presidente Figueiredo e sua comitiva em dois cultos especialmente
promovidos pela liderança Batista. O primeiro, cuja preparação ocupa o expediente de boa
parte das reuniões da Junta Executiva da CBB no primeiro semestre de 1980, foi realizado na
Igreja Memorial Batista de Brasília, que na ocasião era liderada pelo Presidente da Junta
Executiva, Pr.Éber Vasconcelos. O OJB na sua edição 27 (Julho-1980, p.1,6) noticiou com
destaque, como que assinalando o prestígio da liderança batista ao ter um Presidente da
República em uma de suas reuniões.
Mas foi com Fanini que o apoio a Figueiredo foi mais visível. Evangelista conhecido,
líder hábil e politicamente articulado, Fanini incensou o General Figueiredo ao encher o
Maracanã em 28/08/1982 com um culto chamado de “Deus Salve a Família”. Diante de um
Maracanã lotado, o Governador Chagas Freitas e especialmente o Presidente receberam o
apoio faninesco. Esse tema não foi à toa. Num momento de enfraquecimento da Ditadura,
relembrar a famigerada “Marcha de Apoio a Família” mediante a temática anunciada,
representava uma declaração de claro apoio e o desejo de vida longa no poder aos militares.
Ainda bem que a marca de Fanini era o evangelismo e não a profecia...

A herança militar no meio batista
Não é só a História que cobra a conta de um envolvimento intenso com um regime
ditatorial. Ao abraçar o Regime que não fez dieta ao violentar os direitos humanos de quem
pensava e agia diferente, os batistas foram tragados para dentro de um formalismo do qual
194

Interessante que nessa mesma edição do OJB o Pr.José dos Reis Pereira (JRP), no seu editorial critica o
comunismo russo por conta da ausência de fidedignidade dos números que eles apresentam. E como exemplo
cita os batistas russos, perguntando: “como saber de fato quantos são?” Ora, ao assim se expressar JRP não
pôs em cheque os dados da URSS, mas dos batistas, os quais nunca foram muito bons com os números.
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ainda não saíram. Essa mistura deixou marcas profundas e conseqüências na alma batista.
Uma nódoa foi deixada no manto da História Batista. O lirismo foi perdido, com a quase
aniquilação dos poetas e declamadores. A denominação passou a prestigiar o formalismo e
as questões meio, como acertos e reformas de estatutos e regimentos, ao invés de se voltar
para as questões fim. O discurso hegemônico foi priorizado e a alteridade desprezada.
O próprio OJB sofreu com essa interação. De um semanário que promovia debates
ele se transformou praticamente num “devocionário”. Sua escrita se tornou distante da
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realidade, numa clara adoção da “verticalidade”. Passou a ser uma literatura de inspiração
direcionada para a alienação. E com a perda do toque com a realidade, perdeu seu encanto.
Como Auerbach bem colocou, criou-se um distanciamento entre o editor e o leitor, que
ocasionou a perda do interesse no material e que influenciou na queda da tiragem do Jornal
Batista.
Por fim o legado mais excruciante desse acoplamento com os militares foi o
enfraquecimento da ação social. Muitos líderes por medo de serem taxados como
comunistas ou por comodismo, e até mesmo diletantismo, acabaram deixando de se
envolver com as questões sociais mais urgentes da sociedade. Os batistas se apequenaram
ao tirar do seu horizonte, do seu campo de visão, aquilo que lhe era essencial. Ao se
revestirem com a farda, os batistas de desvestiram da essência do ensino de Jesus.
Ao se expor esses fatos se espera que a mácula histórica seja também o sinal de uma
vigorosa cicatriz, para que os batistas jamais voltem a negar sua história, sua trajetória, seu
lastro e seu rastro. Que jamais optem novamente por qualquer mecanismo de fuga da
realidade. E que usem seus espaços, sejam eles físicos, literários ou imaginários para
promover a diversidade e a liberdade.
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Resumo: Propõe-se a investigação do impacto promovido pelo discurso denominado
"governo do justo", apresentado pelo Ministério Internacional de Restauração (MIR), de
cunho religioso pentecostal autônomo, que relaciona movimentos sociais de transformação
e cidadania com espiritualidade, através de discurso de valores que amoldam a sociedade,
como solução para os problemas enfrentados na esfera política brasileira. O problema de
pesquisa que orienta este estudo é disposto na seguinte questão central: “Quais são os
impactos promovidos pelo discurso político apresentado pelo MIR?" As questões corolárias
são “qual o atual cenário político religioso brasileiro?”; “quais aspectos sociológicos do MIR";
e "qual o impacto em sociedade do discurso político Governo do Justo?". Com a bibliografia
adequada ao tema, analisa-se o que pensam seus adeptos, o impacto em sociedade do
discurso político "governo do justo", e a implicação da proposta mediante o papel exclusivo
arbitral do Estado laico em relação ao direito de todos e o respeito da liberdade religiosa.
Palavras chave: Político. Justo. Restauração.

Introdução
Nos dias atuais, a espiritualidade seria novamente despertada buscando sentido
como resposta para própria existência. Esta demanda faria surgir certa sede de
transcendência, manifestada através das formas expressas religiosas, dos ritos e influenciada
pela cultura de uma determinada sociedade (CARMO, 2001, p. 27-28).
Em resposta à demanda pelo transcendente, o pentecostalismo brasileiro, como
fenômeno evangélico, movimenta-se ascendentemente seguindo orientações de mudanças
sociais. Este ato expansivo incentivaria a inclusão social e culminaria em posturas de
cidadania. Uma religiosidade difusa, sobretudo no meio popular, que alcançaria boa parcela
da sociedade reproduzindo "valores vigentes na sociedade circundante ao mesmo tempo em
que rejeita simbolicamente essa mesma sociedade. Além disso, enfatiza o afastamento da
sociedade enquanto amolda os adeptos a ela" (BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 119).
O crescimento do pentecostalismo nos centros urbanos, em suas variadas
expressões e denominações têm provocado algumas explicações que
rompem com o que chamaríamos “visão moderna da história”, seja
*
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sustentando uma explicação na linha da secularização – que já estaria por
vir ou já se efetivando no pluralismo religioso – ou o reencantamento que
surge como negação e superação da modernidade desencantada trazendo
de volta os deuses (PASSOS, 2006, p. 02).

Com a chegada dos primeiros pregadores pentecostais ao Brasil, o termo
“pentecostal clássico" seria admitido para referência histórica das implantações de igrejas
oriundas da chamada "primeira onda". A Congregação Cristã do Brasil (1910), e a Assembleia
de Deus (1911). A segunda onda pentecostal compreenderia os anos 50 e 60 em que três
grupos surgiriam em São Paulo: “A Quadrangular (1951), o Brasil para Cristo (1955) e a Deus
é Amor (1962)". A terceira onda pentecostal se iniciaria nos anos de 1970 e 1980 com a
Igreja Universal do Reino de Deus (1977) e a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980), o
que trouxe a atualização de possibilidades teológicas, com ampla oferta de bens simbólicos,
e inserção social (MARIANO, 2012, p. 32).
As igrejas que comporiam a terceira onda pentecostal deveriam possuir a
nomenclatura de “pentecostalismo autônomo” a qual enfatizaria traços mais significativos
plurais do universo pentecostal, marcados pela participação da política partidária. "O
ativismo moralista e corporativista dos evangélicos latino-americanos em geral e brasileiros
em particular, a abertura de um novo estilo de participação política, concernente em
primeiro lugar aos excluídos ou auto-excluídos". O crescimento dos evangélicos no espaço
público da política poderia sinalizar um modo de viver os assuntos do Estado sob
perspectivas dos olhares religiosos. “A laicidade não constitui propriamente um valor ou
princípio nuclear da República brasileira, [...] nem a sociedade brasileira é secularizada como
a francesa e a inglesa, por exemplo, o que por si só constitui séria limitação às pretensões
mais ambiciosas de laicistas de todos os quadrantes” (MARIANO, 2011, p. 254).
Um exemplo disto seria
a chamada bancada evangélica [...] Esta bancada alcançou notoriedade,
devido à postura emblemática de guardiã da moral privada e,
contraditoriamente, pelas práticas de fisiologismo [...] Essa minoria ruidosa
alegava contar com o respaldo de uma maioria moral silenciosa [...] Esse
grupo de parlamentares reservou-se o direito de canalizar o desconforto
das massas empobrecidas em face do pluralismo moral e axiológico
circulante entre os segmentos mais favorecidos da sociedade e corroborado
pela mídia (BITTENCOURT, 2003, p. 204-205).
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A metodologia de pesquisa utilizada para este trabalho, baseia-se na bibliografia
adequada ao tema, e ao material disposto em redes sociais, e sites, e publicados produzidos
pelo Ministério Internacional da Restauração, sendo visitadas comunidades, e encontros de
pastores e líderes denominados "café com líderes", 195 com a intenção de observação da
evolução de comportamento de pessoas e grupos. Por outro lado, esta tarefa seria realizada
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a partir do “distanciamento do cientista em relação ao seu objetivo é particularmente
delicada no caso do estudo das religiões" (USARSKI, 2007, p. 104).

1. Cenário político religioso brasileiro
A Frente Parlamentar Evangélica, atualmente é integrada por 75 deputados, de
diferentes partidos que a constituem, em um Congresso de 513 parlamentares. Em termos
de agrupamento segmental, ela se constitui como uma das mais importantes articulações da
esfera política institucional. Se fosse um partido, apareceria como a terceira maior força
dentro do parlamento. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que os
evangélicos constituem 22% da população nacional, no Congresso sua representatividade é
de 14% (IBGE, 2014). O discurso de crescimento e ocupação de postos na sociedade, enfim,
de domínio, segue sendo importante fator na atuação política desse segmento religioso.
A "bancada evangélica" teria importância nas eleições presidenciais de 2010,
assumindo destaque na polêmica em torno do aborto. O tema entrou na agenda política a
ser tratada pelos candidatos. Também tiveram papel de destaque na controvérsia em torno
do "Kit Anti-homofobia" para as escolas públicas. Isto provocaria mudanças no campo
político nacional, com a oferta de campanhas para os cargos eletivos nacionais, estaduais e
municiais com a apresentação da identidade religiosa dos candidatos (VITAL, 2012, p. 151).
Os candidatos representantes do pentecostalismo pronunciariam um discurso que
faria distinção entre a igreja e o mundo, ou entre as coisas do Reino de Deus e as coisas do
mundo. Essa distinção influenciaria o desempenho na vida em sociedade. Em visão
pentecostal, o mundo seria orientado pela desordem, pelo ódio, oferecendo a morte
enquanto que a igreja ou a participação comungante seria significada como a ordem, o amor
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O "café com líderes" é uma reunião que acontece para instrução da liderança.

e a vida. A Igreja seria formada dos “lavados pelo sangue de Cristo". Por outro lado, haveria
uma interação civil demonstrada nas participações em partidos políticos (ANTONIAZZI, 1994,
p. 175).
O pentecostalismo é uma mensagem de ruptura que edifica uma contraigreja e uma contra-sociedade. Mas esta contra-sociedade apresenta, entre
outras, a característica de que seu sistema de organização, tal como o seu
sistema de valores, são diretamente inspirados pelos sistemas da sociedade
envolvente, de tal modo que há entre eles analogias evidentes (D´EPINAY,
1977, p. 5-10).

Esta situação paradoxal torna oportuna a análise do impacto promovido por certo
discurso político com ideário pentecostal na sociedade. "Uma é relação entre a atuação
política evangélica e os outros aspectos da realidade eclesiástica [...] A longo prazo o
envolvimento político sadio é imprescindível [...] para o bem da sociedade" (FRESTON, 2006,
p. 7).
Como fruto de movimentos que integrariam o pentecostalismo autônomo surge o
Ministério Internacional da Restauração, o qual apresenta uma proposta política
denominada de "governo do justo".

2. Aspectos sociológicos do MIR
Busca-se em breve histórico apresentar as raízes dos conceitos trabalhados pelo MIR
que sustentam este movimento, dentre estes o desempenho de estudos bíblicos, oração e
sociabilidade desenvolvidos nos lares, em modelo próximo realizado nos primórdios do
cristianismo.
O inovador deste modelo de evangelismo, que mais teria tido repercussão, seria o
pastor coreano David (Paul) Yonggi Cho, fundador da Igreja do Evangelho Pleno, respeitado
por suas conquistas e por pastorear uma das maiores igrejas do mundo. Tal modelo de
evangelismo nos lares, implantado na década de 1960, tomaria proporção em várias nações,
e depois seria conhecido como igreja em célula. O modelo logo chegaria à América do Sul,
em Colômbia, por intermédio do pastor Cesar Castellanos Dominguez que iniciou a
implantação em 1983 cunhado como Missão Carismática Internacional (MCI), e proporia o
grupo dos 12 (G12), em 1991. Seria o mesmo desempenho da igreja em célula, mas com o
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propósito de multiplicações à partir de grupos menores, com 12 componentes. Tal modelo
de evangelismo teria crescimento e atingiria outras nações próximas, tal qual o Brasil.
"Ganhar o Brasil e o mundo para Cristo através do sistema celular e do modelo dos doze,
fazendo de cada membro da igreja um líder capacitado para reproduzir a obra de Deus”
(CASTELLANOS, 1998, p.5).
No Brasil, o representante do movimento liderado pelo pastor Castellanos seria o
pastor Renê Terra Nova que fundara a Missão Internacional de Restauração em Manaus,
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nascida após a cisão da Igreja Batista Memorial, por motivos da procura por dons
carismáticos e centralidade do Espírito Santo. No entanto, romperia com a liderança
colombiana para implantar um modelo bem próximo, que se chamaria M12 (TERRA NOVA,
2001).
O modelo dos 12, seria uma sociação desenvolvida a partir de uma "visão" que
regeria uma liderança eficiente, com bases nos princípios de "ganhar almas, consolidá-las,
discipulá-las e enviá-las". Tal modelo seria amparado em números oferecidos nas Escrituras
do Antigo Testamento, os filhos de Jacó, as tribos de Israel, as doze portas de Jerusalém, etc.
O número 12 seria carregado de certa sobrenaturalidade.
Os adeptos aceitariam para si mesmos certa legitimação com o argumento da
"cobertura espiritual", que implicaria respeito e autoridade, para liderança e hierarquização
de pastores, bispados e apóstolos, e desempenhos em ritos judaizantes.
O MIR proporia a "restauração política nacional", como um ensaio terreno para a
cidadania dos céus, declarando o que chamaria de "restauração" profética, promulgando
defesa do estado do Amazonas, como grande potencial econômico e científico.

3. Impacto do discurso político "governo do justo"
Quanto ao impacto do discurso político "Governo do Justo" do Ministério
Internacional da Restauração ocorrido em sociedade, investiga-se a proposta atuante da
Igreja como corpo institucional e facilitadora de projetos políticos, buscando as classes
empresariais e a mídia como articulares e divulgadores.
Baseado em trechos bíblicos, haveria a justificação da presença de líderes religiosos
na política, incentivando seus fiéis ao envolvimento ativo nos mais diversos ambientes da
sociedade, a fim de que pudessem influenciá-la por meio da propagação ou imposição de
seus valores, com a denuncia do que seria entendido como pecado estruturado na vida

pública e privada (ZABATIERO, 2011. p. 8-9). Com relação aos atos ocorridos em esfera
política, uma resposta viria através da elaboração discursiva baseada crítica às ações de
descasos com os mais pobres, e a corrupção que prejudica a toda a nação (MOLTMANN,
2004, p. 104).
O discurso político do MIR,

proporia um impacto em sociedade brasileira na

proposta de desempenhos de cidadania, que funcionariam como ensaio terreno para o
porvir, conservando valores que ainda encontraria adesão da população.

Considerações finais
A conjuntura atual da política brasileira favorece a hipótese de que haveria espaço
para manifestações religiosas a fim de nortear aos rumos confusos de interesses que
comprometeriam a atual política. Haveria uma insatisfação que ocasionaria as pautas
conservadoras, as quais ganhariam celeridade, como a redução da maioridade penal e o
trabalho terceirizado, por exemplo, fundamentados em trechos da Bíblia. Haveria um poder
de negociação política dos evangélicos, no cenário político nacional, devido a sua
representatividade e seus preceitos que ofereceriam justiça e ordem.
O discurso político "Governo do Justo" relacionaria movimentos sociais de
transformação e cidadania com o estado de espiritualidade. Seriam a permissão ou
concessão de Deus, diante da impossibilidade humana de resolução de seus próprios
problemas (CAMPOS, 2011). Sendo assim, a solução para os grandes dilemas políticos
atuais, seria oferecida através do ensino, da "restauração" profética, vista pelos adeptos ao
MIR como solução certa e prática para os problemas éticos e de corrupção que envolvem a
política brasileira. No entanto, tal postura implicaria uma questão sobre o papel exclusivo
arbitral do Estado laico em relação ao direito de todos e o respeito da liberdade religiosa
(VITAL, 2012)
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Igreja Universal do Reino de Deus e Política: uma análise do jornal
“Folha Universal” nas eleições de 2014
Willelm Martins Andrade Jardim*
Resumo: A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é uma das instituições religiosas mais
atuantes na política institucional brasileira, possui uma série de veículos midiáticos através
dos quais evangeliza, informa e se posiciona perante diversos temas, sejam eles públicos ou
privados. O objetivo deste artigo é fazer uma análise do jornal “Folha Universal”, mídia
impressa oficial da IURD, que tem tiragem superior a um milhão e seiscentas mil cópias e
distribuição gratuita. A intenção foi identificar como as matérias relacionadas ao tema da
política e das eleições foram vinculadas no jornal, seu enfoque e posicionamento, e dessa
forma contribuir para o entendimento das relações entre Política e Religião no país, uma vez
que esta igreja possui estreitas ligações com o Partido Republicano Brasileiro. As edições
analisadas estão compreendidas entre julho e outubro de 2014, período que corresponde ao
último dia para divulgação das candidaturas até o término do segundo turno das eleições
presidenciais. Concluímos que nas edições analisadas o jornal passa a adotar uma postura
que coloca o voto como principal meio de solucionar os problemas sociais, instrui e alerta
para que o cidadão se informe sobre os candidatos e suas funções.
Palavras-chave: Religião. Política. Eleições 2014. Mídia

Introdução
A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) foi criada em 1977 e pode ser adjetivada
de duas maneiras: polêmica e bem sucedida. Por “polêmica”, já que frequentemente está no
centro de controvérsias com a Igreja Católica, com as Religiões afro-brasileiras e com outras
igrejas pentecostais, principalmente a Igreja Mundial do Poder de Deus. Também é alvo
constante de acusações por parte da mídia secular. Dentre as acusações estão
enriquecimento ilícito, manipulação de fiéis, corrupção de políticos ligados a igreja e várias
outras. Nos casos em que ataca, é bastante arrojada. Nos casos em que é atacada, utiliza o
discurso de que sofre perseguição e é injustiçada196. Normalmente a estratégia varia de
acordo com o tamanho do “demônio” com quem trava a luta, e é difícil precisar se as
controvérsias são positivas para Igreja e seu crescimento, ou se têm consequências tão
*
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negativas quanto parecem.
Fato é que, a despeito de ser polêmica, a IURD também é bem sucedida. Seu sucesso
vai além do campo religioso e verifica-se na economia, na política e no controle que faz das
mídias de comunicação. O sociólogo da religião Ricardo Mariano (1999) apresenta números
que expressam o vertiginoso aumento do numero de fiéis e templos da IURD, que em 1988,
com pouco mais de 10 anos de existência, já possuía 437 templos espalhados por 21 estados
brasileiros e Distrito Federal, e começava a se aventurar em outros países (Mariano, 1999,
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p.65). Atualmente, 38 anos após sua fundação, fala-se de sua presença em
aproximadamente 200 países e que o numero de templos ultrapassa a casa dos 5.000,
contando-se apenas os situados no Brasil197.
No que se refere a questão teológica a IURD se baseia na Teologia do Domínio, que
sustenta a existência de uma guerra de Deus contra os demônios pelo domínio da
humanidade, dessa forma, é capaz de “atualizar” os inimigos aos quais deve enfrentar
(Mariano, 1999; Almeida, 2009, 2012). Outro aspecto é central, a Teologia da Prosperidade,
que prega que diante a contrapartida do fiel, na forma do dízimo, Deus tem a obrigação de
fazer de sua vida vitoriosa e prospera em riqueza.
Segundo Mariano (2003), a Teologia da Prosperidade e a lógica de estar em uma
relação de “sociedade com Deus”, condição a qual o fiel é elevado, é o carro chefe da
ascensão econômica da IURD. Apesar dos dados imprecisos e fantasiosos, é inegável o poder
econômico da Igreja Universal. Poder do qual ela frequentemente dá demonstrações,
inclusive, esforça-se para que seu tamanho pareça maior do que realmente é (Almeida,
2009). Como exemplo, a IURD inaugurou há pouco mais de um ano o “Templo de Salomão”,
que de tamanha grandiosidade foi notícia mundo a fora, como no jornal mundialmente
reconhecido “The New York Times”, fato que foi replicado pelas mídias da IURD como prova
da grandeza de sua obra, nos dois sentidos da palavra198.
A eficiência econômica e gerencial da IURD está na base da construção de um
verdadeiro império no setor de comunicações, dentre suas mídias estão: a “Rede Aleluia”,
com mais de sessenta emissoras de rádio; um portal na internet, o “universal.org”, que
197
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concentra seus serviços na web inclusive sua TV on-line; a “TV Universal”; e o jornal
impresso “Folha Universal”, objeto dessa pesquisa199. Além disso, controla a segunda maior
emissora de TV do Brasil, a Rede Record, cuja aquisição em 1992 gerou grande polêmica e é
tida como um dos motivos que alavancou o já alto crescimento da IURD (Carranza, 2013).
Segundo a socióloga Brenda Carranza (2013, p.542), a IURD é a “herdeira mais
representativa” de algumas das características do televangelismo norte-americano, como a
“linguagem persuasiva” e a grande “espetacularidade”. Apesar da semelhança, o sociólogo
Alexandre Brasil Fonseca (2003) ressalta que o televangelismo norte-americano e o
praticado pela IURD diferem do ponto de vista financeiro. Enquanto o televangelismo norteamericano visa o lucro e a manutenção financeira de outros projetos, “a Universal não entra
na mídia com o objetivo de arrecadar recursos, mas sim para divulgar seus produtos e atrair
novos seguidores. Estes pagarão pelos serviços que utilizarão e poderão engrossar seu rol de
dizimistas” (Fonseca, 2003, p.278).
Detentora da capacidade de atrair novos fiéis, a mídia passa a ser meio necessário
para o crescimento das igrejas. Além da possibilidade de compra de mídias, ou do aluguel de
espaços em emissoras de rádio e TV, o que gera grande dispêndio, a outra forma de entrada
neste universo é através de concessões de emissoras de radio e TV, que são distribuídas pelo
Ministério das Comunicações. Nesse sentido, há muita disputa em torno dessas concessões,
que por isso, demandam grande influência política (Carranza, 2013, p.542). A entrada na
política dos evangélicos, a partir da redemocratização do país na década de 1980, pode ser
vista por esse prisma.
Como colocado por Freston (1993), até o ano de 1986 os evangélicos, em geral,
caracterizavam-se por se excluírem da política. No entanto, na ocasião da Assembleia
Nacional Constituinte neste mesmo ano, as denominações evangélicas somadas elegeram 32
Deputados Federais, sendo um da IURD. A partir desta irrupção, em todas as outras eleições
se verificou candidatos ligados às igrejas evangélicas, caso que não muda em relação a IURD.
A título de exemplo, em cinco eleições, de 1998 até as eleições de 2014, a IURD elegeu um
total 35 candidatos ao Legislativo Federal200.
As eleições de 2010 e 2014 deixaram evidente a relação entre a IURD e o Partido
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Republicano Brasileiro (PRB). Nestas duas disputas os candidatos da denominação, sem
exceções, concentraram-se nesta legenda (Tadvald, 2010; 2015). Essa relação também é
perceptível quando olhamos para a composição da cúpula nacional do PRB, que tem como
presidente o bispo da IURD, Marcos Pereira.
Tendo em vista a relevância da Igreja Universal do Reino de Deus no cenário
religioso, político e midiático, este trabalho elege como objeto o jornal “Folha Universal”,
mídia oficial da IURD, com o objetivo de identificar como as matérias relacionadas ao tema
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da política e das eleições foram vinculadas no jornal, seu enfoque e posicionamento. Essa
escolha passa pelo seguinte trecho de Regina Novaes, que fala sobre as relações entre mídia,
religião e política: “Para o bem ou para o mal, não há política sem mídia e também as
religiões não seriam as mesmas sem o uso que fazem da mídia” (Novaes, 2002, p.89).
As edições analisadas estão compreendidas entre julho e outubro de 2014, período
que corresponde ao último dia para divulgação das candidaturas até o término do segundo
turno das eleições presidenciais. Este recorte é sustentado pelo o conceito de “tempo da
política” (Heredia & Palmeira, 2006) que diz respeito ao período pelo qual a política deixa de
ser atividade exclusiva de partidos e profissionais da área e passa a ser parte da vida social
da população.
A “Folha Universal”, jornal fundado em 1992, tem tiragem semanal superior a um
milhão e seiscentos mil exemplares e é distribuído gratuitamente nos Templos da IURD. O
jornal tem sua versão virtual das edições anteriores e atuais disponibilizadas no sítio
www.universal.org/folha-universal, das quais esta pesquisa se utilizou.
A Folha Universal de nº 1165 traz uma matéria que ilustra bem o modo como a IURD
trata do semanal. Com o título de “Você conhece o que está lendo?”, e interessada em
mostrar o alcance e a importância do mesmo para o leitor, a matéria afirma que o jornal se
destaca dentre as ferramentas evangelizadoras utilizadas pela IURD. Nela é apresentada
uma fala do pastor Thiago Pessoa, um dos responsáveis pelo grupo Força Jovem Universal,
no qual afirma que “todo o conteúdo, o tema criativo e o objetivo escolhido como capa a
cada semana chamam a atenção do leitor. Matérias seculares e da atualidade cativam a
atenção, trazendo equilíbrio ao conteúdo do jornal. É o material mais completo que temos”
(Folha Universal, 3 Ago. 2014: b2). A seguir me dedico a mostrar como o jornal tratou do
tema da política.

A Política na Folha Universal
De maneira geral, podemos dizer que a Folha Universal se manteve atenta ao tema
da política durante o período estudado. Porém, suas matérias não permitem vislumbrar
nenhum tipo de apoio a qualquer candidato ou coligação, ao menos de forma explicita,
atentando-se muito mais para a questão da participação através do voto consciente.
Se comparado com o que foi percebido por Diana Lima e Vinícius Werneck (2012) em
análise do jornal nas eleições presidenciais de 2010, este enfoque em exaltar aspectos
cívicos da eleição se repete. Porém, no que diz respeito ao apoio dado a Dilma Rousseff e na
utilização do jornal como “panfleto político” para divulgar seus candidatos, fato recorrente
nas edições do jornal em 2010, principalmente na coluna “Política e Fé”, está análise mostra
uma quebra de continuidade.
Nesse sentido, a edição de n.1160 trouxe uma matéria dedicada a refletir sobre os
xingamentos que a presidente Dilma Rousseff recebeu no jogo inaugural da Copa do Mundo.
O fato é tratado como vergonhoso para o Brasil e são feitos questionamentos com relação à
efetividade desse comportamento e suas consequências. Apesar de considerar justa uma
demonstração de insatisfação por parte da sociedade, ao contrário do que ocorreu, as
manifestações deveriam ser mais claras, os insatisfeitos deveriam, por exemplo, não ir ao
estádio, ou boicotar todo o evento. O tema é explorado também em uma charge, na mesma
edição, em que a vaia não é considerada uma atitude politicamente eficiente se comparada
ao voto.
Outro argumento usado para enfatizar o poder do voto passa pelo debate acerca da
arrecadação e investimentos públicos. As edições de n. 1163 e n.1164 trazem matérias em
que é explorada a questão da precariedade dos investimentos em serviços públicos frente a
grande quantidade de impostos arrecadados. Argumenta-se, então, que tais investimentos
são de responsabilidade de gestores e governantes, que são eleitos pelo voto. Dessa forma,
as matérias afirmam, como no primeiro caso, que a forma mais eficiente de se conseguir
melhorias para o Brasil seria através do voto consciente.
As eleições aparecem como matéria de capa em duas edições (n. 1169 e n.1173). Na
edição de n. 1169, o editorial introduz a questão de capa, questionando como um país em
que o povo protestou contra ditadura e depois contra o governo do Fernando Collor, tendo
obtido sucesso, está descrente quanto à capacidade de mudança contida no voto. O texto
deixa explicito o objetivo da matéria: “incentivar cada um a lutar por seu direito, não
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somente exercendo seu dever de votar (e votar consciente) como reinvidicando (sic) as
obrigações e cumprimento das promessas por parte daqueles que foram eleitos” (Folha
Universal, 31 Ago. 2014:2).
A matéria referente a capa recebeu o titulo de “Você pode mudar o Brasil”. O texto
defende a necessidade de o eleitor se informar sobre os candidatos, sobre as características
dos diferentes cargos em disputa e chama atenção para a importância do voto. O texto
apresenta ressalvas quanto as informações que aparecem na mídia e são apresentadas pelos
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candidatos em tempo de eleições, com o argumento de que o povo não sabe discernir a
diferença entre acusação e culpa, e por isso devem ficar atentos aos interesses por trás do
que é exposto, e na forma como são conduzidos os debates entre os candidatos. No mesmo
tom, o jornal ressalta a importância de se analisar com cuidado os resultados de pesquisas
eleitorais, atentando-se para quem as encomenda e como são divulgadas.
Há a tentativa de mostrar ao eleitor como a escolha do governante tem
consequências em sua vida cotidiana, no aumento dos preços no mercado, na fila dos
hospitais, ou na qualidade da escola. Além do argumento de que se o eleitor não vota, não
poderá reivindicar nada. A matéria ainda afirma que as generalizações cometidas com
frequência quando o assunto é política, como “todo político é ladrão” e “Pior que tá não
fica”, são um erro.
A matéria de capa da edição de n.1173 enfatiza a necessidade de o eleitor pesquisar
a vida política do candidato, para que possa fazer bem sua escolha. Nesse sentido, propõemse a fazer uma apresentação dos candidatos a presidência da república, com ênfase aos três
candidatos com melhores resultados nas pesquisas eleitorais feitas pelos institutos Data
Folha e Vox Populi (Aécio Neves, Dilma Rousseff e Marina Silva). Os demais candidatos
tiveram um espaço com informações como nome, partido, naturalidade e site oficial,
acompanhado de foto.
A apresentação se divide em eixos temáticos: educação, saúde, emprego e política
econômica. A matéria explora ainda por quais motivos o leitor deve votar em cada
candidato. Todas as respostas foram dadas pelos candidatos ou pelo seu comitê de
campanha. Há também uma breve biografia dos candidatos, e um espaço com o titulo de
“Deu na mídia”, no qual é apresentado o que tem sido noticiado de negativo de cada
candidato na imprensa e suas respostas sobre o assunto. Estes três candidatos têm o mesmo
espaço na matéria.

O presidente do PRB, Marcos Pereira, escreve sobre política na coluna “Ponto de
vista” em duas edições analisadas. Na edição de n.1165, o titulo do texto é “O Brasil tem
jeito?”, no qual Marcos Pereira considera o Brasil um país que tem um grande potencial,
porém, tem problemas graves, como uma alta carga tributária, burocracia asfixiante e
corrupção, que o deixam na “UTI”.
Na edição de n.1171, Marcos Pereira escreve novamente na coluna. O texto desta vez
chama atenção para a existência no Brasil de uma cultura que entende que o político deva
fazer favores individuais e não governar para coletividade. Segundo ele, isso só poderá ser
modificado se os cidadãos tiverem entendimento do seu papel na democracia, sabendo das
atribuições de cada cargo, pesquisando sobre os candidatos e escolhendo os melhores,
assim, se posiciona contrário ao voto “branco/nulo” e ao “voto de protesto”.
Considerações finais
Como tentei mostrar, a postura do jornal presente nas matérias relacionadas à
política e aos problemas sociais foi a de destacar a importância de o cidadão se informar
quanto ao processo eleitoral, defendendo a preponderância do voto como solução para os
problemas sociais.
A despeito de o PRB ter apoiado a candidatura de Dilma Rousseff – apoio que se
materializou na nomeação do Deputado Federal eleito por Minas Gerais, George Hilton
(pastor da IURD), para o Ministério dos Esportes – e apesar da ligação entre esse partido e a
IURD, a “Folha Universal” em nenhum momento deixa claro o apoio da IURD a esta
candidata. Se comparado a postura do jornal em 2010, a mudança com relação à
transparência no posicionamento é clara, bem como no uso não proselitista do jornal.
Porém, quais são os motivos para essa mudança de postura de 2010 para 2014?
Tomando como base as eleições de 2010, em que a IURD se arriscou ao se posicionar
favoravelmente a legalização do aborto, fato que teve grande visibilidade na mídia e foi
motivo de controvérsias dentro do meio evangélico, uma hipótese para essa questão é a
tentativa de evitar um novo debate destas proporções, que pode envolver uma perda de
prestigio frente ao meio evangélico, extremamente contra essa prática.
Outra possível causa está associada à tentativa de desvincular a atuação da
instituição religiosa IURD da instituição política PRB. As ligações existem, mas existe uma
tendência, devido à cobrança da mídia secular e setores da sociedade civil, de necessidade
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do próprio funcionamento da política de que as linguagens de cada campo sejam
respeitadas.
Uma terceira possibilidade está relacionada ao fato de a “Folha Universal” criticar a
imparcialidade da mídia secular e ao mesmo tempo se colocar como um jornal “imparcial”.
Ora, se seus posicionamentos fossem muito evidentes ela estaria diante de um paradoxo.
Mesmo considerando sua função de “mídia religiosa”, essa postura poderia causar receio ao
leitor.
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As causas da mudança na utilização da Folha Universal precisam ser pesquisadas,
bem como a utilização que a IURD faz dos seus outros meios de comunicação quanto ao
tema da política. Essa investigação pode contribuir muito para o entendimento das
imbricações entre mídia, política e religião.
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O cenário religioso brasileiro tem se transformado ao longo das últimas décadas e se
tornando cada vez mais plural. Um importante agente dessa mudança é o protestantismo
que em suas diversas vertentes e formas eclesiais (pentecostal, protestantismo de missão e
protestantismo de imigração) compõe uma paisagem diferente da homogeneidade típica do
período da supremacia absoluta do catolicismo. Neste sentido, buscamos com esse GT
oferecer uma oportunidade para estudantes de graduação e pós-graduação apresentarem
projetos de pesquisa que buscam mapear as diversas modalidades teológicas, eclesiais,
culturais que hoje compõem a religião protestante no Brasil. Em um cenário moderno no
qual testemunhamos diversas mudanças na sociedade é interessante verificar de que forma
a religião protestante acompanha essas mudanças seja se adaptando seja recusando novas
formas de pensar e estar neste mundo em transformação. Dentre os temas possíveis
destacamos: as relações entre religião protestante e arte, política, sexualidade, ciência,
teologia, filosofia, assistência social e qualquer outro que vise compreender as relações
complexas entre modernidade e a religião protestante.

Filosofia da história e secularização: notas para um debate
Breno Mendes*
Resumo: “A filosofia da história se inicia com a fé hebraica e cristã numa realização e
termina com a secularização do seu esquema escatológico”. Essa é a tese clássica enunciada,
em 1949, pelo filósofo alemão Karl Löwith em sua obra chamada O sentido da história. Ao
longo da nossa apresentação procuraremos expor seus principais argumentos e também
refletir sobre suas contribuições para a história da historiografia. Por fim, buscaremos
apontar suas limitações, a partir, sobretudo, da crítica à noção de secularização elaborada
por Hans Blumenberg e da recepção de suas ideias entre teóricos da história como Reinhart
Koselleck e Odo Marquard.
Palavras-chave: Filosofia da História; Modernidade; Secularização; Teoria da História;
Filosofia Alemã.

Introdução
O assunto dessa comunicação está diretamente relacionado, mas não se confunde
com o tema de minha pesquisa de doutorado em História. Meu objeto de estudo é a noção
de sentido da história na filosofia de Paul Ricoeur. No entanto, percebi que alguns criticam
sua obra em virtude da confissão religiosa cristã do autor, embora ele mesmo sempre tenha
se preocupado em dizer que quando fazia filosofia não recorria à teologia. Aprofundandome um pouco mais, me dei conta que o grande debate sobre as modernas filosofias da
história gira em torno da sua relação secularizada com a matriz religiosa de cunho judaicocristão.
No âmbito dos estudos historiográficos o maior expoente da tese da secularização foi
o filósofo alemão Karl Löwith com a obra O sentido da história. Nesta comunicação me
proponho a refletir criticamente sobre seus argumentos a partir das objeções levantadas por
outros dois intelectuais germânicos contemporâneos: Hans Blumenberg e Odo Marquard. O
objetivo geral é buscar bases para uma relação mais madura entre a historiografia
acadêmica e o discurso religioso, sobretudo, no espectro da Teoria e Filosofia da História.
Meu argumento está dividido em três momentos: 1) no primeiro farei uma
apresentação dos traços da filosofia da história e também destacarei sua relação com o
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discurso da modernidade; 2) em seguida, passarei ao exame da tese da secularização; 3) por
fim, apresentarei as perspectivas mais recentes que combinam uma revisão do conceito de
secularização com uma crítica ou com um resgate do projeto da modernidade.

A filosofia da história de Hegel
Certamente, Hegel não foi o primeiro a pensar uma filosofia da história, mas, para os
nossos propósitos, sua obra é a que oferece material mais instigante. Aliás, O termo Filosofia
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da História foi usado pela primeira vez no século XVIII por Voltaire logo no início do seu
Ensaio sobre os costumes e o espírito das nações. O objetivo do filósofo iluminista era
contrapor a história em que predominava o princípio da vontade e soberania divina à uma
concepção de História em que prevalecesse a vontade e razão humanas. (LÖWITH, s/d).
Voltaire entendia por Filosofia da História um tipo de pensamento histórico no qual o
historiador resolvia as questões por si mesmo, sem repetir as histórias contidas nos
alfarrábios transmitidos pela tradição.
Retornemos a Hegel. Em sua obra póstuma chamada Lições sobre a filosofia da
história (1837) ele afirmava que o único pensamento trazido pela filosofia para o
pensamento da história é a ideia de que a razão governa o mundo, e, portanto, a história
universal é também um processo racional. Isso significa que cada evento ocorre porque é
necessário para o desenvolvimento da história. Ou seja, nenhum acontecimento pode ser
compreendido se não for inserido em uma totalidade de sentido.
Na filosofia da história hegeliana a razão que se realiza no processo histórico se nutre
de si mesma para realizar sua finalidade ao se exteriorizar na história. Em outras palavras, a
razão é autônoma e busca em si mesmo sua normatividade. Mas, como fica a religião diante
desse pensamento? É conhecida a doutrina cristã da providência segundo a qual existe uma
sabedoria divina dotada de poder infinito que cumpre seu objetivo no mundo e direciona os
eventos. Nesse sentido, é importante ter em mente o contexto teológico germânico na
passagem do século XVIII para o século XIX. Como salienta Charles Taylor (2014), o pietismo
ainda era forte e enfatizava uma relação interior e sincera do coração do fiel com Cristo em
detrimento de uma religiosidade mais formalizada e racionalista. Nessa visão, aquele que
desejasse compreender Deus com sua mente poderia se tornar um ateísta. Diante desse
quadro, o luterano Hegel dizia que sua filosofia da história não se equipara a doutrina da
providência, na medida em que ela não recorre a um plano oculto e inacessível ao

conhecimento racional e humano. “A fé na providência opõe-se (...) a toda aplicação ou
conhecimento do seu plano” (HEGEL, 2008, p. 20).

A tese da secularização: Karl Löwith e Reinhart Koselleck
Após as catástrofes vividas na primeira metade do século XX tornava-se cada vez
mais difícil acreditar que a História era o processo de desenvolvimento progressivo da
consciência rumo à liberdade. Em meio a esse espírito crítico, Karl Löwith trouxe a luz sua
clássica tese segundo a qual a filosofia da história teria começado com a fé judaico-cristã e
culminado com a secularização do esquema teológico na era moderna. O conceito moderno
de História como uma interpretação sistemática de um processo universal a partir de um
princípio unificador e teleológico das sucessões históricas não passaria de uma versão
secularizada da perspectiva escatológica de espera pela consumação do reino de Deus.
Algo que nem sempre é lembrado pelos comentadores é o posicionamento
depreciador de Löwith em relação às filosofias especulativas e metafísicas da história. Além
de mencionar sua falta de fundamentação científica ele concluiu seu estudo do seguinte
modo:
Os processos históricos como tal não evidenciam a menor prova de um
sentido total e derradeiro. A história, neste contexto, não tem saída. Nunca
existiu nem nunca existirá uma solução imanente para o problema da
história, pois a experiência do homem é um constante insucesso. Também
o cristianismo como religião universal é um redondo fracasso (LÖWITH, s/d,
p. 193).

Outro nome de peso que endossa a compreensão da filosofia da história moderna
como uma secularização é o historiador Reinhart Koselleck. Sua ênfase recai sobre o
conceito de progresso como uma nova forma de orientar o fluxo do tempo buscando se
desvencilhar do passado e acelerar o presente rumo a um futuro inédito e mais avançado. A
crença secularizada no aperfeiçoamento contínuo e imanente da humanidade se traduziria
em uma tensão entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. O anseio de
aceleração temporal, outrora restrito ao terreno da escatologia, a partir do século XVIII,
tornou-se parte da agenda dos Estados moderno. Conforme o discurso de Robespierre em
uma das fases mais radicais da Revolução Francesa: a aceleração do tempo é uma tarefa
humana (KOSELLECK, 2006).
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O pano de fundo dessas intepretações é a questão: “quão moderna é a
modernidade? ” Em Löwith, a modernidade não é tão moderna, pois embora se concentre
na imanência em detrimento da transcendência, ainda pensou a História humana como um
processo dotado de sentido capaz de ultrapassar a factualidade dos eventos. Em Koselleck a
secularização mostra como o Estado burguês e a sociedade civil se distanciaram da religião
ao tomarem suas próprias decisões no planejamento político e na organização social.
Bem, está claro que o conceito chave desta reflexão é a ideia de secularização.
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Apesar da polissemia envolvida na história do conceito podemos identificar como núcleo
comum uma oposição dualista entre o espiritual e o secular, o divino e o humano, o sagrado
e o profano, o eterno e o temporal, a igreja e o mundo, o infinito e o finito, a transcendência
e a imanência. O pano de fundo histórico só pode ser dimensionado em uma doutrina que
conceba dois mundos, ou, dois reinos distintos (KOSELLECK, 2014).
Na medida em que a legitimidade do projeto moderno repousava na afirmação da
sua novidade em relação a tradição anterior, apontar uma herança teológica, ainda que
secularizada na moderna consciência histórica significa, de certo modo, mostrar os limites da
pretensa novidade. “Em outras palavras, a tese da secularização reduz a idade moderna a
uma simples versão disfarçada daquilo que veio antes dela” (SOUZA, 1995, p. 303).
Com o objetivo de defender ou questionar a legitimidade do projeto moderno alguns
autores se posicionam em contraposição à tese da secularização.

A crítica da secularização: Hans Blumenberg e Odo Marquard
A intervenção de Blumenberg nesse debate, iniciada em 1983, apresentava
propósitos ambiciosos. Ao mesmo tempo em que criticava a tese da secularização proposta
por Löwith ele se envolveu na espinhosa tarefa de reanimar a originalidade e legitimidade
próprias da modernidade. No seu entendimento, o conceito de secularização é uma
categoria equivocada, anacrônica parte de um discurso recorrente em alguns setores das
ciências humanas para os quais “tudo vem da religião”. De acordo com esse discurso tudo o
que há de importante no mundo moderno – os conceitos jurídicos, as liberdades civis, o
espírito do capitalismo e as filosofias da história não seriam nada mais do que uma versão
secularizada de instituições e pensamentos religiosos pré-modernos. Desse modo, a
consequência lógica seria a negação da legitimidade do projeto moderno, já que ele não

teria cumprido suas promessas de ser autenticamente novo (MATA, 2010; BLUMENBERG,
1985).
Se existe alguma conexão entre o período moderno e a tradição cristã, ela seria uma
continuidade de funções e não de substância. Portanto, faz-se necessário distinguir entre
uma identidade de funções e uma identidade de conteúdo. Em vez da tese da secularização,
Blumenberg propôs a tese da reocupação, na qual a modernidade se viu impelida a reocupar
a posição deixada pelo cristianismo medieval, buscando responder a um conjunto de
questionamentos que a tradição cristã formulara pressupondo já possuir as respostas. Desse
modo, o sonho iluminista de um progresso inevitável almejava reocupar a posição deixada
pela providência cristã como resposta à pergunta sobre a totalidade e sentido último do
processo histórico. (SOUZA, 1995; BLUMENBERG, 1985).
Ao refutar a tese da secularização, Blumenberg tinha a esperança de recuperar a
legitimidade própria da modernidade201. Logo, a época moderna teria algo de radicalmente
novo e legítimo que conservaria sua validade ainda hoje.
Outro expoente crítico da filosofia da história como secularização foi Odo Marquard.
Embora parta de alguns argumentos de Blumenberg, Marquard os radicaliza na chave do
ceticismo. Em Dificuldades com a filosofia da história (1982) sua empreitada se apresenta
como uma resignação às filosofias da história, uma teoria da decadência da teoria do
progresso. Ao contrário de Karl Löwith e Hans Blumenberg, ele tentou mostrar de maneira
mais radical quais seriam as raízes religiosas da filosofia da história. Marquard tem uma
abordagem que privilegia o paradoxo. Sua tese é que a filosofia da história nasceu pela
transformação da teodiceia tradicional na teodiceia idealista. Ele enfatiza que o idealismo
alemão tinha como uma de suas bases a tese da autonomia, a ideia de liberdade total do
homem de sorte que o próprio sujeito, e não Deus, dirigiria seu destino. Desse modo, o
problema do mal formulado pela teodiceia202 teria como resposta a efetividade da ação
humana na história. Portanto, não seria Deus o responsável pelas contradições e
sofrimentos do mundo, posto que os próprios homens estariam a conduzi-lo.
Paradoxalmente, a tese idealista da autonomia radical do homem não é vista como uma
201

Para ele, a contemplação racionalista das filosofias da história destruiu as bases teológicas ao propor uma
progressão linear e universal da razão invés da necessidade de salvação a transcendência. (Ver Blumenberg,
1985, p. 37). Entretanto, a ideia de um progresso inevitável seria um desvio do projeto original e legítimo da
modernidade.
202
“ (Como se pode afirmar conjuntamente, sem contradição, as três proposições seguintes); Deus é todo
poderoso, Deus é absolutamente bom; contudo o mal existe” (RICOEUR, 1988, p.21).
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rebelião contra Deus, mas como sua defesa perante a existência do mal no mundo
(MARQUARD, 2007).
Donde surge a pergunta: “a função de ator e guia do mundo não representa um
fardo demasiado pesado para o ser humano? ” (MARQUARD, 2007, p. 69). Marquard
responde que sim. Tanto que os representantes do idealismo buscaram apoio em categorias
extra-humanas como natureza, espírito ou mesmo a compreensão de que Deus existe, mas
apenas como um postulado ou como o “absolutamente outro. ” A defesa da autonomia
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radical do homem levou a um novo paradoxo: “ as tentativas de uma teologia filosófica do
idealismo invocam sempre a Deus, no entanto, ao mesmo tempo o tornam irreal. Isso
significa que que o único responsável pelo mal no mundo continua sendo o homem. ”
(MARQUARD, 2007, p. 70).
Outro raciocínio original desenvolvido por Maquard a partir de uma abordagem
cética é sua leitura sobre até que ponto pode ser irracional a filosofia da história. Onde a
maioria dos intérpretes viram o nascimento de uma concepção de história marcada pela
racionalidade e autonomia do homem, Marquard identifica outro paradoxo: em nome da
emancipação, a filosofia da história, tacitamente, realiza o contrário, em nome da
autonomia preconiza a heteronomia. Da segunda metade do século XVIII em diante, a
dialética do esclarecimento elaborou as mais diversas filosofias da história para redefinir o
papel do homem, que passou a ser visto como o principal sujeito e ator da história,
assumindo o posto ocupado por Deus na teologia da história. Todavia, o homem não
conseguiu suportar o peso de ser o responsável pelas atrocidades do mundo. O resultado é a
crença na existência de uma espécie de motor que anima e dá sentido ao devir histórico. Em
Hegel, esse verdadeiro personagem da história aparece com a figura do espírito universal,
em Marx na imagem luta de classes. A filosofia da história poderia ser taxada de irracional, já
que defende uma tese e, simultaneamente, sem perceber, o seu contrário. Trocando em
miúdos, a modernidade iluminista promete autonomia, porém efetiva a heteronomia.
MARQUARD, 2007).
A filosofia da história não se define especificamente por sua modernidade,
não obstante é preciso reconhecer a época moderna fracassa na filosofia da
história (...) a filosofia da história é a antimodernidade (...) os homens (...) já
não são verdadeiramente homens quando transformados no absoluto (...) a
filosofia da história, tornada absoluta em nome do ser humano, consumase com a eliminação do ser humano (MARQUARD, 2007, p.22-25).

Considerações finais
Depois de percorrer, de forma breve, as principais linhas deste instigante debate
gostaria de voltar ao meu objeto de pesquisa e ao meu objetivo geral. Tendo a hermenêutica
como ponto de partida, toda a discussão, não obstante a diversidade de posições, convergiu
para a ideia de consciência histórica, ou seja, a percepção que somos afetados pela história,
mas também afetamos a nós mesmos pela história que fazemos. Faz parte da nossa
condição histórica sermos os agentes, mas também os pacientes do processo histórico
(RICOEUR, 2010, v. 3). Em virtude disso, nenhuma época histórica consegue uma ruptura
total e originária com o que existia antes. Tanto os que criticam, quanto os que defendem a
secularização parecem concordar que a modernidade mantém algum tipo de relação com a
tradição anterior, ainda que seja apenas uma continuidade de funções.
No que tange a relação entre a Teoria da História e o fenômeno religioso talvez seja
pertinente redimensionar a doutrina dos dois reinos. A reflexão que fizemos sobre a
secularização mostrou que dificilmente encontraremos um lugar onde a religião não está,
seja em sua forma ou em seu conteúdo. Todavia, a consequência dessa constatação não
deve ser um apagamento da autonomia das esferas. Assim, entre o religioso e o filosófico
não haveria nem confusão, nem separação (DOSSE, 2008).
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Marketing e performance religiosa: multimídia e o desafio da
contextualização no holding Assembleia de Deus Ministério Madureira
através do case de sua subsidiaria ADBrás/SP.
Eliézer Cardoso de Oliveira*
Resumo: A proposta do pesquisador na elaboração deste paper é apresentar sua proposta
de trabalho sobre as questões que envolvem a problemática da quebra de paradigmas e
inserção da multimídia na maior Igreja Pentecostal do Brasil: as Assembleias de Deus. Mais
especificamente, após analisar a história da AD, o tema será delimitado na AD Brás –
Ministério Madureira, que nos parece ser vanguardista na contextualização do sagrado, dos
costumes e da musica assembleiana tradicional, fazendo uso das diversas mídias à
disposição no mercado religioso brasileiro. No segundo momento, pretende-se trabalhar
criticamente, informando as opções de culto e programação temáticos, analisando a posição
do marketing religioso e sua influencia na evangelização. O trabalho pretende se firmar
como análise bibliográfica e pesquisa de campo. O dialogo do pesquisador com os teóricos,
permitira o embasamento necessário para credibilidade na pesquisa e formulação da
dissertação. Significa dizer que o trabalho vai buscar as fontes já publicadas nos assuntos
que se referem a marketing religioso, pentecostalismo e contextualização. Espera-se
contribuir com o segmento religioso pentecostal, no sentido de apresentar informações e
análises que norteie o debate em torno da utilização de ferramentas mercadológicas na
evangelização, que mais do que discutir posições teológicas, é preciso saber fazer e adaptar
benchmarking em seus processos. O resultado esperado aponta para a realidade de que na
propagação das novidades do mercado religioso, marketing, sociologia e teologia podem
caminhar de mãos dadas. A confirmação maior desta verdade vem de quem criou a marca
“cristão” uma das mais implacáveis marcas religiosas de todos os tempos.
Palavras chaves: Marketing Religioso. Pentecostalismo. Contextualização.

A história das Assembleias de Deus203 no Brasil tem se tornado assunto acadêmico
nas principais universidades. Trabalhar as questões que envolvem a problemática da quebra
de paradigmas e inserção da multimídia na maior Igreja Pentecostal do Brasil: as
Assembleias de Deus é um grande desafio. Mais especificamente, analisar a história da
AD204, as estratégias da ADBrás205 Ministério Madureira, que nos parece ser vanguardista na
contextualização do sagrado, dos costumes e da musica assembleiana tradicional, e no uso
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das diversas mídias a disposição no mercado religioso brasileiro, pode ser um importante
referencial.
Segundo (BORGES, 2000, p.104):
....o grupo protestante, no objetivo de estabelecer suas fronteiras em
termos de identidade religiosa, necessita ocupar seu espaço político e
simbólico nessa nova era para não se deixar desaparecer na globalização.
Isto aponta para a necessidade de ações de competitividade”.
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Neste paper pretende-se apresentar os desafios de entender esta contextualização,
informando as opções de culto e programação temáticos, analisando a posição do marketing
religioso e sua influencia na evangelização. O trabalho pretende se firmar como análise
bibliográfica e pesquisa de campo. O dialogo do pesquisador com os teóricos, permitira o
embasamento necessário para credibilidade na pesquisa e futura formulação da dissertação.
Significa dizer que o trabalho vai buscar as fontes já publicadas nos assuntos que se referem
a marketing religioso, pentecostalismo e contextualização. Espera-se contribuir com o
segmento religioso pentecostal, no sentido de apresentar informações e análises que
norteie o debate em torno da utilização de ferramentas mercadológicas na evangelização,
que mais do que discutir posições teológicas, é preciso saber fazer e adaptar
benchmarking206 em seus processos. O resultado esperado aponta para a realidade de que
na propagação das novidades do mercado religioso, marketing, sociologia e teologia podem
caminhar de mãos dadas.
As Assembleias de Deus no Brasil tem passado por profunda transformação, que vem
sendo apontado por especialistas, como divisor de águas na denominação. A ADBras tem se
mostrado vanguardista na aplicação de métodos mercadológicos no sentido de firmar a
gigante, como não apenas a maior denominação evangélica brasileira, mas também como
forte expoente do que o autor chama de “pentecostalismo clássico para o século XXI”. Com a
chegada do Pr. Samuel Ferreira á Presidência da denominação em 2006, as fronteiras
mercadológicas se estabeleceram de vez. Para isso, é preciso estratégias bem definidas, no
sentido de se manter as tradições litúrgicas e teológicas, mas sempre buscando novas
alternativas de mídia, estética e laboral no concorridíssimo mercado religioso.
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Consiste no processo de busca das melhores praticas numa determinada empresa e que conduzem a um
desempenho superior - Wikipédia

A partir de sua experiência pessoal em teologia e marketing, e da busca por entendimento
em diversas congregações e igrejas ligadas á AD, o pesquisador pode perceber que, há um
dilema entre membros antigos e atuais referente à contextualização da Igreja. Alguns
ministérios tem se eximido de aplicar qualquer ferramenta que não seja apenas as utilizadas
pelos primeiros missionários que chegaram ao Brasil no final do século XIX. Outros
entendem que novas técnicas devem ser utilizadas na contemporaneidade a fim de
sobreviver em um mercado religioso competitivo.
Segundo (CAMPOS, 1997, p.214):
...O predomínio dessa nova mentalidade mostra que “grande parte da
atividade religiosa nessa situação” foi capturada e “dominada pela lógica da
economia de mercado”, trazendo para a estrutura dos diversos grupos
religiosos consequências profundas, tanto em seu aspecto interno como em
suas relações interinstitucionais.”.

A AD é uma denominação com viés norte americano, e foi lá, que nasceu o
marketing, oriundo da palavra inglesa market, que significa mercado, e do sufixo ing., ação.
O marketing esta, portanto relacionado à ação de troca mercadológica. Philip Kotler, Papa
do marketing, em sua obra Marketing para instituições que não visam lucro, demonstra
“como os museus, as igrejas, organizações de bem estar social, entre outras, podem
aprimorar suas ações ao visualizar suas dificuldades pela ótica do marketing” (KOTLER,
1999). Na atualidade, diversas igrejas tem lançado mão de estratégias ligadas a esta matéria,
sendo porem, a AD tradicional, resistente à contextualização. No Brasil, a AD assumiu forte
caráter social, sendo presença garantida em praticamente todos os municípios brasileiros.
Seu crescimento, estagnação e atuação religiosa são de interesse publico, uma vez que a
denominação pode ser também um termômetro importante para se analisar o fenômeno
religioso pentecostal no Brasil. Hoje, alguns ministérios, entre eles a ADBras, parecem adotar
instrumentos mercadológicos visando crescimento e sobrevivência. O trabalho de pesquisa
se propõe a analisar estas estratégias mercadológicas religiosas, bem como seus impactos na
comunidade pentecostal brasileira.
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A Igreja Evangélica Luterana do Brasil:
História, formação de identidade e uso da mídia
Elvio Nei Figur*

Resumo: No Brasil, o protestantismo tido como histórico engloba principalmente as
vertentes de imigração e de missão. A primeira caracteriza-se como uma forma de religião
étnica, composta principalmente de imigrantes europeus. A segunda é parte do projeto
expansionista das nações norte-americanas. O luteranismo brasileiro encaixa-se, grosso
modo, na primeira vertente incluindo-se aí as duas principais igrejas luteranas: A Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil
(IELB). Esta última, foco dessa comunicação, no entanto, possui traços que a aproximam
também do protestantismo de missão. Como religião étnica, mas com aspirações
missionárias, a IELB teve dificuldades para integrar-se à vida e à realidade brasileira, o que
acabou por marcar os caminhos da instituição histórica refletindo-se na formação de sua
identidade e em suas atuações midiáticas no primeiro século de existência.
Palavras-Chave: IELB. Protestantismo. Comunicação. Mídia.

Introdução
Como religião étnica e, ao mesmo tempo, confessional ortodoxa, a Igreja Evangélica
Luterana do Brasil teve dificuldades para integrar-se à vida e à realidade brasileira ao longo
do primeiro século de existência, apesar de suas aspirações missionárias. Sua rigidez
doutrinária acabou por marcar os caminhos da instituição histórica refletindo-se, também,
na formação de sua identidade e em sua atuação midiática. O objetivo dessa comunicação é
iniciar uma reflexão em torno de aspectos do protestantismo brasileiro tentando
compreender algumas questões pertinentes da relação entre o luteranismo ielbiano e a
mídia.
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O luteranismo brasileiro
O protestantismo de imigração, que chegou ao Brasil a partir de 1824, caracterizouse como uma forma de religião étnica que resistiu à cultura dominante durante décadas, e
consolidou um ethos religioso fundamentado nos elementos característicos da Reforma
Luterana (DIAS, 2000). É o rosto étnico do protestantismo latino-americano (BONINO, 2002).
Em outras palavras, esses imigrantes reproduziram, no Brasil, a vida religiosa da sua terra de
599

origem, o que levou alguns autores a designá-lo de ‘protestantismo de transplante’
(DREHER, 2013, p.503).
É esse protestantismo que rompeu, num primeiro momento, com a exclusividade
religiosa no campo religioso brasileiro. Quando, em 1808, o Brasil acabou com a
exclusividade comercial, o mesmo não ocorreu com relação à religião. Um importante passo
nessa direção foi dado na Constituinte de 1823, quando alguns sacerdotes propuseram a
separação entre igreja e estado e a liberdade de culto. Porém, dissolvida a Constituinte, Dom
Pedro I declarou que a religião católica continuava sendo a religião oficial, e que as demais
seriam ‘toleradas’ em âmbito doméstico. “*...+ Tolerados, mas inelegíveis e passíveis de
prisão, caso fizessem propaganda do seu credo, os protestantes viram-se confrontados com
a situação de serem, de fato, cidadãos de segunda categoria” (DREHER, 2013, p.487). Essa
realidade se refletia, por exemplo, quando aconteciam óbitos. Não havia cemitérios
públicos, e os protestantes não podiam ser sepultados em cemitérios católicos. Seus templos
também não podiam ter forma exterior que apontasse sua finalidade. Foi apenas em 1890
que a constituição determinou a liberdade religiosa. Tudo isso, aliado ao isolamento
geográfico, étnico e linguístico, contribuiu para o isolamento (DREHER, 2013) e para a
dificuldade de inculturação (DIAS, 2000) dessa modalidade de protestantismo.
O luteranismo brasileiro caracteriza-se, principalmente, por este protestantismo de
imigração, incluindo as duas principais igrejas luteranas; A Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil – IECLB, e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil – IELB (DREHER, 2013).
Esta última, objeto dessa comunicação, possui, no entanto, traços que a aproximam ainda
do chamado protestantismo de missão (BITTENCOURT apud DIAS, 2000), uma vez que sua
origem institucional está ligada à missão da Lutheran Church Missouri Synod – LCMS. Entre
os traços desse protestantismo “*...+ destacam-se a rigidez de suas formulações doutrinarias

– tidas com frequência pelos fiéis como a interpretação verdadeira e exclusiva da fé cristã –
e a rigorosa disciplina moral” (VASQUES FILHO apud MENDONÇA, 1990, p.205). A IELB,
desde o inicio, buscou “encarnar o verdadeiro luteranismo” (MENDONÇA, 1990, p.30),
assim, sua identidade ainda reflete traços do confessionalismo ortodoxo e do pietismo de
sua congênere norte-americana 207.
Originária da imigração alemã no meio século anterior, A Igreja Luterana Sínodo de
Missouri (LCMS) chegou ao Brasil pelo Rio Grande do Sul no início do século XX. Por
entender que não havia ainda uma base confessional clara entre os sínodos luteranos já
existentes no Brasil, sua missão consistiu, primordialmente, em “arrebatar os luteranos
dispersos”

(STEYER,

1999,

p.24)

oportunizando-lhes

o

acesso

ao

‘verdadeiro

confessionalismo luterano’ (STEYER, 1999). Na compreensão dos missourianos, o espírito
que imperava na igreja protestante no Brasil era o de “unionismo e indiferentismo” e, a
exemplo da União Prussiana, teria se formado uma igreja que não era “nem luterana nem
reformada” (MAHLER apud STEYER, 1999, p.143-144). Assim, entenderam que havia, de sua
parte, profunda responsabilidade pelo zelo espiritual dos irmãos luteranos e alemães
residentes no país. A sensação, segundo o primeiro presidente da Igreja no Brasil, era que a
Igreja Alemã “não se importava com o destino da vida religiosa dos alemães na America do
Sul” (MAHLER apud REHFELD, 2003, p.22). Os próprios imigrantes fundavam igrejas, escolas
e escolhiam, entre eles, seus pastores. Essa escolha, em geral, se dava por critérios
financeiros e, não raro, oportunistas se colocavam nessa posição, estimulando, assim, a
indiferença, o materialismo e o rebaixamento dos padrões morais. Foi só no final do século
XIX que a igreja estatal alemã enviou alguns pastores ordenados para trabalhar no Brasil
(REHFELD, 2003).
Um desses pastores era Johann Brutschin. Ele foi um dos fundadores do Sínodo RioGrandense em 1886. Alguns anos depois, no entanto, pediu demissão do sínodo,
possivelmente por discordar do caráter unionista e não confessional do sínodo (WHART
apud REHFELD, 2003). A partir de 1891 serviu como pastor em Estância Velha e algumas
congregações descontentes com o Sínodo Rio-Grandense situadas na região do Vale do Rio
dos Sinos. Adoecido e desejoso de retornar à Alemanha, Brutschin buscou no Sínodo de
207
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Missouri a continuidade de seu trabalho. Assim, em 1900, a LCMS enviou Christian Broders a
fim de fazer uma avaliação. Broders, ao encontrar-se com Brutschin, receber a informação
de que este desistira de retornar à Alemanha em virtude de uma melhora na saúde. Assim, o
norte-americano partiu para a região de Pelotas onde encontrou Vater Gowert, profundo
conhecedor da Bíblia. Este ‘patriarca’ aplicou um ‘teste’ a fim de definir se Broders era, de
fato, um pastor (REHFELD, 2003, p.42). Assim surge, em 1º de julho de 1900, a primeira
congregação ielbiana na localidade de São Pedro, então município de Pelotas.
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Quatro anos depois, em 24 de julho, já com outros pastores em campo, é fundado o
Distrito brasileiro do Sínodo Evangélico-Luterano Alemão do Missouri, Ohio e outros Estados,
atual IELB, cuja identidade confessional atestada na mesma ocasião, foi redigida aos moldes
dos estatutos da ‘igreja mãe’. Os critérios de pertencimento ao grupo eram basicamente:
confessar a Bíblia como a palavra de Deus e única norma de fé e vida; aceitar todos os livros
simbólicos da Igreja Luterana; rejeitar o unionismo; usar exclusivamente literatura luterana;
providenciar educação cristã e; usar o alemão nas reuniões, exceto com quem não o
soubesse (STEYER, 1999, p.111-113).
Os traços de um protestantismo de missão na IELB são o que a distingue de sua
coirmã, a IECLB, e podem ser observados também na sua preocupação com a inculturação.
Desde o início o sínodo procurou demonstrar claramente que “não tinha a intenção de
propagar o germanismo” (MARLOW, 2013, p.56). Assim, “jamais se comprometeu com a
ideologia étnica” (MAGALHÃES apud MARLOW, 2013, p.57), e ensinou a língua portuguesa
no Seminário Concórdia desde a fundação deste, em 1903. O paradoxo, no entanto, é que,
“somente em caráter de excepcionalidade *...+ *a IELB+ produziu eventos que levaram a uma
tímida integração com os brasileiros de outras origens e nacionalidades” (MARLOW, 2013,
p.57), como a fundação de uma comunidade formada essencialmente por negros em
Manoel dos Regos (1919); a formação do primeiro pastor luterano negro (1932), e; o
trabalho entre luso-brasileiros em Lagoa Vermelha (1918).
A IELB espalhou-se gradativamente por todos os estados brasileiros. Na absoluta
maioria dos casos essa propagação se deu paralela à migração de descendentes de alemães
em direção a novos centros urbanos e novas fronteiras agrícolas. Nisso consistiu a estratégia
básica da missão missouriana. Observa-se, assim, que a identidade ielbiana foi construída,

apesar do esforço de inculturação, com contornos étnicos, e alicerçada na confessionalidade
luterana ortodoxa.

IELB e o uso da mídia
Todas essas condicionantes históricas e características herdadas, seguramente,
marcaram a sina de muitos membros, congregações, e da própria instituição, refletindo-se
em suas atuações na comunicação de uma mensagem de fé, tida como verdade divina a ser
preservada e comunicada. Com esses propósitos, a Igreja passou a publicar seu periódico
oficial, a Folha da Igreja Evangélica Luterana para a América do Sul, em novembro de 1903.
O Mensageiro Luterano, como passou a ser conhecido a partir de 1917, desde o primeiro
número “hasteou a bandeira do confessionalismo luterano, isto é, de combate ao
liberalismo teológico” (STEYER, 1999, p.111), distintivo que mantém até os dias atuais. A
revista continua sendo o principal órgão de comunicação da IELB e reflete, de forma geral,
sua forma de atuação midiática.
O cabeçalho usado na revista a partir de maio de 1918 reflete a proposta e o
imaginário da jovem Igreja. Há duas paisagens, uma europeia, onde aparece o castelo de
Wartburg, Alemanha, e “à esquerda, que bellissima paisagem! Até aqui veiu o evangelho!
Trazido pelos apóstolos, pelos ministros. [...] Nesta terra, os ministros de Deus, tem um
vasto território para trabalhar, para predicar o evangelho (ML 01/07/1918, p.43 apud HUFF,
2006, p.154). Esse imaginário de missão e de defesa da ‘pureza’ da fé luterana se refletiu em
outras investidas midiáticas como em Lagoa Vermelha, como descreve o pastor Rodolpho F.
M. Hasse;
Ao iniciar a missão nessa localidade em que nunca havia pisado mensageiro
do Evangelho, os padres se deslocaram da vila de Sananduva [...] e
começaram renhida luta contra os hereges luteranos [...] inclusive num
jornal. [...] Outro jornal [...] pôs as suas colunas à nossa disposição. [...]
rebatemos aquelas calúnias em seção livre deste órgão e eu escrevi uma
carta ao padre, pedindo [...] uma discussão pública sobre o assunto.
Respondeu-me que só prestava contas do que dizia e fazia ao seu bispo.
Respondi-lhe, pelo jornal, desmascarando-o de vez. A pedido dos católicos,
foi removido por ser incapaz de enfrentar os luteranos [...] (HASSE apud
WINTERLE & KREBS, 2006, p.111).
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A IELB centenária, de forma geral, ainda partilhava do mesmo ideal de pureza. Na
edição de outubro de 2009, o Mensageiro Luterano trouxe uma capa com a rosa de Lutero
estilizada e três questões provocativas: “O que é ser cristão Luterano?”; “Qual a diferença da
teologia luterana para as demais?” e; “Se os cristãos luteranos desaparecessem, farão falta à
humanidade?”. A reportagem interna assinala; “Ser luteranos é, e sempre deve ser, uma
questão de doutrina. A igreja luterana existe, e os luteranos estão aí para destacar a ênfase
evangélica que Lutero desenterrou” (ML, out/2009, p.10-12). Há ainda um trecho dos
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Artigos de Esmalcalde do qual é destacado o tripé do luteranismo confessional: Somente a
Escritura; Somente a Graça; Somente a Fé. O artigo conclui dizendo; “Se os luteranos
sumissem, fariam falta? Sim, fariam falta! Não pelo que eles mesmos são ou pela
denominação que representam, mas pela teologia que confessam. [...] Afinal, não queremos
a Reforma apenas para nós, especialmente se já vivemos como igreja da Reforma” (ML,
out/2009, p.10-12). Na edição de maio de 2014, o Mensageiro trouxe um artigo intitulado A
importância da confessionalidade nos dias de hoje destacando que “A Igreja precisa
efetivamente fundamentar-se na Palavra de Deus e ter como primordial tarefa a
proclamação desta Palavra” (ML, maio/2014, p.12). Tomando a Palavra como Verdade
Objetiva, a IELB entende a comunicação como uma “ferramenta fundamental para um
propósito maior” (OGG, 2014, p.16).
Com esse propósito, e sem abrir mão da confessionalidade, a IELB buscou proclamar
sua mensagem também em outras mídias, além da impressa. Foi assim que, em 1929, foi ao
ar seu primeiro programa radiofônico. Mais tarde, sob o lema ‘A Voz da Cruz’, chegou ao
Brasil a organização Hora Luterana. Fundada pela LCMS para a comunicação por literatura e
pelo rádio, o primeiro programa, no Brasil, foi ao ar no domingo de páscoa de 1947. Em 1999
a Hora Luterana passou a se chamar Cristo Para Todas as Nações (CPTN). Uma das razões
dessa mudança seria em virtude do uso do termo “luterano”; “*...+ temos que tomar em
conta a realidade de que o nome ‘luterano’ *...+ diz pouco para os ouvintes não cristãos” –
afirmou uma nota no Mensageiro – “o nome ‘Cristo’, porém *...+ traduz perfeitamente todo
o conteúdo das mensagens que anunciamos (ML, set/1999, p.2). Entretanto, 10 anos depois,
o nome Hora Luterana foi resgatado. As razões apontadas foram, principalmente, de ordem
burocrática, mas também, confessional. Conforme seu diretor, o nome Hora Luterana
continuava a ser utilizado por grande parte do público, e melhor representava o

“comprometimento com os ensinamentos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil” (WARTH,
2009, s/p).
A IELB, de fato, marcou presença no rádio como uma das pioneiras no uso dessa
mídia. Atualmente são centenas de emissoras pelo Brasil que transmitem os programas da
Hora Luterana e dezenas de iniciativas congregacionais. Esse não é, porém, o caso no uso da
mídia televisiva, cuja estreia foi em meados de 1970. A década de 80 foi o auge da presença
ielbiana na televisão. Um dos programas mais proeminentes dessa década foi o Expectativa,
transmitido em emissoras de três estados. Nele, a centralidade da palavra bíblica e a
confessionalidade também se evidenciou. Na edição comemorativa dos 5 anos, exibido em
agosto de 1985, o apresentador afirma; “A Bíblia é a Palavra de Deus. Ela é a fonte e a base
de todo o conteúdo de Expectativa” (You Tube, 2015). Até o final daquela década,
gradativamente, a igreja abandonou essa mídia que só voltou a ser utilizada a regularmente
a partir de 2004, com a inauguração da Ulbra TV, canal criado pela Universidade Luterana do
Brasil. Em 2011 foi ao ar o Cristo Para Todos, veiculado por um canal comunitário de Porto
Alegre. Atualmente o programa vai ao ar também pela Ulbra TV e disponibilizado na
internet. No Teaser de seu lançamento a intenção fica clara; “*...+ mostrar que o cristianismo
está presente na vida de todos, independente da sua fé, influenciando com seus princípios
muito mais do que a gente imagina [...]. E levar a mensagem que está aqui dentro [Bíblia]
para sua casa” (You Tube, 2011).
Entretanto, a presença da IELB na TV ainda é acanhada, e “*...+ a Igreja tem andado
na contramão da história, se comparada com outras denominações religiosas” (JAGNOW,
2007, p. 9-10). A mesma realidade se dá em outras mídias da atualidade, inclusive na
internet. A Igreja lançou seu primeiro site em 1997. Dez anos depois, o investimento neste
veículo ainda era considerado tímido (JAGNOW, 2007) e atualmente, apesar dos inúmeros
avanços, como a criação de uma web rádio e outras inovações, ainda há uma utilização
desajeitada e pouco eficiente dos recursos possibilitados pela rede. Historicamente, a mídia
tem sido usada, na IELB, mais como Ferramenta de divulgação de informações objetivas,
deixando a desejar na comunicação e interação subjetiva e reflexiva. Em outras palavras, a
Verdade objetiva assumida é lançada no ar cabendo ao receptor aceitá-la em sua
integridade, ou, rejeitá-la completamente.
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Considerações Finais
Buscamos apontar, no limite desse espaço, alguns fatos históricos e algumas
peculiaridades do luteranismo ielbiano. O intuito foi apontar possíveis implicações destes
nas atuações midiáticas da Igreja. Dessa forma, procuramos demonstrar, primeiramente,
que a expansão da Igreja, apesar do intento missionário, se deu de forma bastante restrita a
um grupo étnico, característica do protestantismo de imigração. Em seguida apontamos o
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fato de a identidade ielbiana fundamentar-se, historicamente, sobre uma formulação
doutrinária ortodoxa, característica do protestantismo de missão. Por fim consideramos que
essas particularidades se refletem na forma de atuação e no uso da mídia.
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O perfil neopentecostal das comunidades evangélicas que aderiram à
metodologia da visão celular no modelo dos doze: uma adaptação das práticas
religiosas à sociedade secularizada
Lucélia Sá Pereira*
Washington Luis Passinho Verde Jr**
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Resumo: Pretende-se através dessa pesquisa analisar o processo de racionalização que se
desenvolveu dentro do campo religioso, e entender como o progresso e a conseqüente
modernização têm afetado direta e indiretamente a igreja protestante, na medida em que, o
mundo exterior estar cada vez mais sendo introduzido no seio das comunidades evangélicas.
Pela impossibilidade de analisar todos os movimentos religiosos, e sendo que até mesmo o
movimento neopentecostal, apresenta um leque indefinido de posições adotadas pelos
grupos que estão inseridos nessa classificação, este trabalho se voltará para análise das
comunidades evangélicas que aderiram à metodologia da Visão Celular no Modelo dos Doze,
na qual, consideramos um movimento de suma relevância para o campo das Ciências
Sociais, especificamente da Sociologia da Religião no que diz respeito à atualização das
práticas religiosas dentro da sociedade capitalista secularizada. Desse modo, buscamos
perceber as relações que essas instituições têm estabelecido com a sociedade moderna,
bem como identificar como essas comunidades relacionam o misticismo dos rituais litúrgicos
(práticas tradicionais) em um contexto altamente secularizado, apresentando assim, uma
forte racionalização e especialização na sua organização administrativa, e no que diz respeito
também à oferta de serviços religiosos.
Palavra-chaves: Racionalização, Secularização; Práticas religiosas; Visão celular.

A adaptação das práticas religiosas à sociedade secularizada
Pela inviabilidade de estudar todas as igrejas que aderiram a essa metodologia, farei
um recorte espacial para pesquisar apenas duas igrejas de São Luís, a primeira fica situada
no bairro do Cohatrac (Igreja Batista Nacional Shalom-IBNS) e a outra no bairro do Maiobão (
Igreja Batista Betel). A partir das observações que serão feitas dentro dessas comunidades,
almejo analisar esse campo a partir de um corpo teórico, que nos ajudam a pensá-lo dentro
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do processo de racionalização do campo religioso, perceber como esses grupos buscam
visibilidade social através da intensificação das suas relações com as instâncias sociais.
Nesse sentido, a pesquisa realizada nas duas comunidades evangélicas que adotaram
em seu corpo doutrinário a metodologia da Visão Celular no Modelo dos Doze não se deu de
forma aleatória, visto que, ambas possuem o sistema de estruturação da igreja em doze
discípulos rigorosamente treinados para liderança eclesiástica através das células (cultos
realizados principalmente em domicílios familiares), como estratégia para o crescimento
rápido e eficaz da igreja.
Objetiva-se ainda, fazer um diálogo com uma parcela desse referencial produzido por
alguns teóricos, como Max Weber, Peter Berger e Ricardo Mariano, na qual consideramos
autores essenciais e indispensáveis para a produção desse trabalho, pois a analise desse
campo a partir desse corpo teórico nos ajudam a pensá-lo dentro do processo de
racionalização do campo religioso, perceber como esses grupos buscam visibilidade social
através da intensificação das suas relações com as instâncias sociais. A partir dessa análise,
fazendo uma reflexão ao modelo adotado por essas instituições, é possível se realizar esse
recorte simplificado, na qual estudaremos um único sistema específico para pensar a
racionalização do campo religioso em seu sentido mais abrangente e complexo. Nessa
perspectiva, pretendemos analisar os esforços de adaptação dessas práticas religiosas à
sociedade moderna, visto que, essas igrejas passaram a estar altamente antenadas a
realidade social e econômica.
Racionalização é conceito chave de Max Weber, principalmente na sua compreensão
de modernidade, elaborando este conceito na análise das mudanças estruturais das
instituições, atitudes e mentalidades das pessoas, decorrentes da modernização. Esta
consiste na mudança da mentalidade mágica ou mítica das sociedades arcaicas e antigas
para uma mentalidade racional, calculista e sistematizadora perante a vida. Relacionado à
racionalização, temos o processo de secularização na qual Peter Berger retoma alguns
elementos já mencionado Weber. Ambos os autores concordam que o advento da
modernidade ocasionaria a transferência de funções essenciais que a religião desempenhava
nas sociedades tradicionais, perdendo assim, o poder de legitimação, de coerção social e o
de dá o sentido ultimo nas explicações dos fenômenos, na medida em que, esta passou a

608

dividir esse espaço com outras instituições e referências simbólicas. Porém, deve ficar claro
que, essa perda de influência e status social, não implicaria necessariamente que a religião
estivesse condenada a desaparecer, mas sim a transforma-se, desfazendo-se de algumas
formas mágicas e adotando outras novas.
Weber ao discorrer em seus estudos como as diversas instâncias da vida social foram
adquirindo autonomia em relação a religião, cuja a separação das esferas de valor
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(econômica, política, estética, ciência,...) à esfera religiosa ocasionados pelo processo de
racionalização da vida forram responsáveis por extinguir os conteúdos religiosos dessas
áreas, em que a religião perde seu status de definidora da realidade social para ocupa
apenas uma função específica na esfera privada. Na mesma linha de raciocínio, Peter Berger
(1985) usou o termo secularização para explicar a crise das explicações religiosas na
modernidade, que colocou o homem numa situação totalmente nova e desafiadora, visto
que, as legitimações religiosas do mundo perderam a plausibilidade nas explicações dos
fenômenos.
Para conseguir sobreviver a esse pluralismo, as igrejas protestantes ao longo do
tempo tiveram que encarar a sociedade e as mudanças de maneira mais livre e menos
ressentida, deixando de lado o passado e os valores que outrora lhe assegurava uma
identidade mais concreta e instável para se tornarem estruturas mutantes e vulneráveis ao
ambiente. A este ponto, para não sucumbirem em meio à diversidade de propostas
religiosas, os novos grupos religiosos, em diferentes graus, tem modificado seu padrão de
conduta e seu modo de funcionamento. Nesse sentido essas instituições passam a adotar
então um padrão mais dinâmico e flexível, o que tem garantido o sucesso e crescimento
dessas comunidades, como aponta Mariano (1999, p.106),
Para evitar defecções, manter estável sua membresia e tornar-se atraente
aos olhos da clientela, diminuíram o controle sobre o tipo de corte e o
comprimento do cabelo dos fiéis, deixaram de padronizar seu vestuário e
aparência, de impor limites e de se imiscuírem no lazer e nas variadas
formas de entretenimento e de busca de prazer dos membros, atividades
de que se ocupavam com extremo zelo. Cederam terreno para forças
secularizantes implacavelmente muitíssimo mais poderosas do que as
encerradas no dogmatismo e moralismo religiosos.

A esfera religiosa continua a suprir uma função importante na sociedade
contemporânea, embora não mais por meio de seu papel tradicional, modificando portanto,

seus antigos sistemas, a fim de competir com outros sistemas de significação existencial, ou
seja, “tornando-se menos sacralizados” segundo Berger (1985). É importante reforçar, que
ela passou a dividir e disputar o terreno não apenas com outras instâncias sociais, mas
também dentro do seu próprio campo, como afirma Carreiro (2003, p.03): “O
protestantismo e, principalmente o pentecostalismo passaram, nos últimos anos, por
mudanças radicais, diversificando, crescendo e dividindo-se. O mercado religioso evangélico
explodiu em concorrência”. A competição e o pluralismo passaram então a tomar conta do
cenário

religioso

brasileiro,

principalmente

na

nova

vertente

classificada

de

neopentecostalismo.
A partir desse questionamento, é importante se perceber que o aparecimento de
vários grupos religiosos atualmente que tentam se afirmar e disputam um lugar dentro da
sociedade, está profundamente imbricado na perda desse sentido sagrado no mundo.
Mesmo que essa pluralidade religiosa não altere as conquistas empreendidas pela
secularização, percebemos a luta travada por esses grupos em busca de um lugar na
sociedade. Isso implica, dizer que à medida que o mundo se desenvolve e se modifica, esses
grupos religiosos também vão se ressignificando e se atualizando, que embora não com
aquele peso de intervenção que ocupará tradicionalmente, têm adquirido uma grande
visibilidade pública. Essas comunidades evangélicas segundo Ricardo Mariano (2004, P.?),
“souberam aproveitar e explorar eficientemente, em benefício próprio, os contextos
socioeconômicos, cultural, político e religiosos do último quarto século do Brasil”, assim
sendo, essas igrejas começaram a se voltar para as necessidades cotidianas das pessoas,
procurando conhecê-las para oferece-lhes exatamente aquilo que elas precisam e desejam
naquele momento. Nessas circunstâncias, apresentam ao individuo não apenas o conforto
espiritual da salvação, mas também o alívio dos males e vicissitudes do mundo físico.
A Visão Celular No Modelo dos Doze
A Visão Celular no Modelo dos Doze se constitui numa prática profundamente
humana, que passou a ser adotada por algumas igrejas como estratégia de sistematização
do evangelho, para crescimento rápido e eficaz da membresia. Inicialmente, a Visão Celular
no Governo dos Doze, que era o nome que recebera quando foi idealizada, surgiu em Bogotá
na Colômbia no ano1980, liderado pelo pastor César Domingues Castellano, chegando ao
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Brasil no final da década de 1990, através dos pastores René Terra Nova e Valnice Milhomes,
sendo estes os principais responsáveis pela divulgação e implantação desse modelo no
Brasil.
A Visão Celular no Modelo dos Doze não se trata especificamente de mais um tipo de
denominação evangélica, mas de um modelo estratégico de evangelização profundamente
sistematizado com objetivo de gerar crescimento e multiplicação de sua membresia.
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Nesse sentido, o objetivo desse modelo é possibilitar que toda a igreja seja
ministrada na mesma linguagem e que todos os seus fiéis sejam acompanhando
individualmente, de tal maneira que, se torna quase impossível que os membros não se
envolvam com os propósitos e práticas estabelecidos por esse sistema. Tudo que envolve o
programa da Visão Celular está relacionado à conquista de novos aderentes (ganhar vidas),
por isso, todos são convocados a serem líderes e precisam de treinamento. Apesar de utilizar
a linguagem das igrejas pentecostais, vai se estruturar de modo diferenciado, não havendo
mais uma preocupação prioritária em sistematizar entre os fiéis uma determinada ética
cotidiana afastada dos valores “mundanos”, estando então, mais livre quanto aos costumes
e mais aberta na busca dos prazeres materiais
O evangelismo acontece nas células, que corresponde a cultos domésticos, onde uma
pessoa convida a outra para que o grupo cresça e se multiplique para formar outros grupos,
empregando sempre a metodologia de Ganhar, Discipular, Consolidar e Enviar. Estes passos
não estão expressos como princípios apenas no material doutrinário, mas também na
decoração de todos os templos que funcionam com esta metodologia. Outro ponto
fundamental é a realização de encontros específicos, que são retiros espirituais, que têm o
objetivo de cura física, interior, libertação e aprendizagem da doutrina cristã. Além disso, a
montagem e o funcionamento de uma escola de líderes para a preparação dos líderes de
célula.
O programa celular é visto como principal mecanismo de atuação desse modelo, em
que as reuniões entre os grupos familiares são reconhecidos como uma estratégia eficaz de
evangelização e crescimento, sendo considerados pontos extras de pregação e inserção do
indivíduo nos parâmetros doutrinários da Visão. Apesar das células funcionarem com grande
autonomia, existe um padrão tanto nos que diz respeito aos estudos ministrados como na

sua estrutura de funcionamento, não podemos pensar esse grupos desvinculados no corpo
maior que seria o templo, ou seja, as células representam uma extensão da igreja.
Em outras palavras, o templo não possui assim uma função secundária, pois o
objetivo principal das células é demarcar os territórios onde a igreja não pode chegar,
conseguindo conquistar o maior número possíveis de fiéis que se encontram nas
proximidades, visto que, essas pessoas não podem ficar restrita a esse pequeno grupo, que
tem a finalidade de crescer para aumentar a membresia da igreja. Portanto, as células
seriam um mecanismo eficaz de fazer com que todos passem pelo processo da Visão e ao
mesmo tempo de ter um controle para que essas pessoas permaneçam, sendo disciplinada
nos parâmetros desse modelo, constituindo assim, em um programa propriamente humano
com o propósito de promove a atuação da igreja na sociedade.
Nas primeiras aproximações ao campo de pesquisa, percebeu-se ainda que essas
igrejas que aderiram à metodologia da Visão Celular no Modelo dos Doze apresentam uma
forte racionalização e especialização na sua organização administrativa, e no que diz respeito
também a oferta de serviços religiosos. A primeira comunidade evangélica observada possui
um calendário organizado anualmente com todas as programações, eventos e festas que
desenvolverá no decorrer do ano, sem contar com a programação semanal fixa de cultos e
rituais para prestar atendimento especializado a problemas específicos, através das redes de
evangelização: rede de família, rede juvenil, rede de criança, rede de empresários, culto da
vitória, culto de celebração, ou seja, a igreja articula sempre seus métodos ritualísticos a
motivações e interesses propriamente mundanos.
Na visão dos seus idealizadores o modelo não constitui uma nova doutrina religiosa,
mas uma estratégia humana direcionada por Deus, de tal forma, que os envolvidos nesse
sistema nunca utilizam o termo doutrina para designá-lo, preferindo classificar como
método ou estratégia evangelística. Dentro dessa disposição, segundo seus adeptos, o
modelo tem como objetivo formar o caráter individual de cada pessoa através da
evangelização, utilizando como estratégias as células, que constituem pequenos grupos de
orações e estudo da bíblia domiciliar. Para cumprir com esse objeto, o modelo dos doze de
acordo com seu padrão disciplinar, está pautado em quatro princípios básicos: Ganhar:
Ocorre quanto um novo membro é convidado e começa a participar das reuniões na célula;
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Consolidar: O membro participa ativamente das reuniões na célula e deve ir para o Encontro,
retiro espiritual;Treinar: Após o Encontro o participante recebe treinamento para liderar
células; Enviar: O novo líder está pronto para assumir uma célula.
Essas comunidades no modelo da Visão Celular foram fundamentais para os objetivos
da pesquisa, justamente pela maneira sistematizada, hierárquica e eficiente que elas se
organizam de tal forma que, se torna praticamente impossível permanecer nessas
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instituições sem se envolver nas suas atividades e programações. Outro ponto de indagação
é que, essas práticas mesmo embutida de um sentimento religioso marcado pela simbologia
e pela concepção de um mundo espiritual revelam interesses bem concretos, articulando
métodos ritualísticos a motivações e interesses propriamente mundanos, ou seja, o sagrado
e o profano não são mais tão vistos como pólos antagônicos, eles se entrelaçam de tal
maneira que um não sobrevive sem o outro. Entretanto, essa questão não só realça que os
indivíduos dessas comunidades se relacionam tanto com as atividades eclesiásticas como
com as atividades do mundo, a grande questão é que o cotidiano mundano foi introjetado
para dentro das igrejas, na medida em que, os “serviços mágicos - religiosos” para usar a
terminologia de Mariano (2004), foram acomodados e inclinados aos valores da sociedade
moderna.
O estudo do movimento da Visão Celular, apesar de sua particularidade e
especificidade, nos permite entender como esses movimentos religiosos apresentam a cada
nova roupagem, um conjunto de disposições flexíveis e adaptadas aos valores do mundo
moderno. Todas as organizações religiosas necessitam estarem de alguma forma articuladas
ao contexto atual na qual estão inseridas. Todavia, o que todas essas organizações
apresentam em comum é a capacidade de se ajustar e responder às necessidades e
demandas de cada segmento específico da população.
Nessa perspectiva, trazendo para analise o movimento da Visão Celular no Modelo
dos Doze, estando inserida dentro dessa nova vertente, é plausível afirmar a partir dos
estudos empreendidos nessas comunidades evangélicas, que além da busca eminente pelo
crescimento numérico, percebe-se também uma cobrança por produtividade e eficiência, na
medida em que, não bastando apenas conseguir trazer o fiel para o grupo, é necessário

ainda trabalhar com ele para que permaneça na Igreja e posteriormente instruí-lo para que
possa ocupar algum cargo eclesiástico.
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Resumo: As igrejas inclusivas, conhecidas como "igrejas gays", são um novo fenômeno no
cenário religioso protestante nacional. Chegadas no Brasil no início dos anos 2000, estas
comunidades religiosas, de características ativistas e militantes, propõem uma
reinterpretação do cristianismo, de maneira geral, e do protestantismo, de maneira
particular, além da proposição de uma releitura dos textos sagrados, visando a inclusão de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, não somente nas fileiras das comunidades
religiosas, mas também em suas lideranças. O objetivo desta proposta de comunicação oral
é a análise destas igrejas em sua militância pelos direitos civis de LGBTs no Brasil, analisando
também as suas leituras teológicas e litúrgicas particulares como forma de militância
política. O método utilizado nesta análise será a comparação das ações propostas pelos
diferentes grupos cristãos inclusivos, além da comparação destes com os grupos
protestantes tradicionais, seus conflitos político-teológicos no devir histórico e a análise da
intolerância religiosa, de gênero e sexual advindas destes conflitos. A conclusão a que se
pretende chegar é a afirmação destes grupos como uma forma particular de militância
político-religiosa na conjuntura da sociedade civil brasileira, além da sua localização
temporal dentre os movimentos sociais surgidos a partir dos anos 1960 no Ocidente.
Palavras-chave: igrejas inclusivas, teologia gay, movimentos sociais, militância LGBT.

Introdução
A Igreja da Comunidade Metropolitana (Metropolitan Community Church), primeira
organização cristã LGBT do mundo, surgiu nos Estados Unidos da América, na cidade de Los
Angeles, em Outubro de 1968, congregando inicialmente gays e lésbicas excluídos de igrejas
protestantes e da Igreja Católica Romana. (NATIVIDADE, 2010)
Após ser expulso de uma igreja pentecostal e de uma tentativa frustrada de suicídio,
o pastor Troy Perry, colocou um anúncio na revista gay The Advocate208 sobre um serviço
religioso que realizaria em sua casa, convidando a comunidade gay de Los Angeles a estar
presente. No dia marcado para o culto compareceram doze pessoas, dentre elas um casal
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heterossexual. Estava fundado o primeiro movimento religioso LGBT cristão da história do
ocidente.209
É evidente que a ação individual de uma única pessoa não explica a fundação de um
movimento religioso militante complexo como a Igreja da Comunidade Metropolitana
(ICM/MCC), que não é uma denominação religiosa nos padrões das demais igrejas
protestantes americanas, mas sim uma federação, um conglomerado de igrejas locais com
relativa independência de ação e modelos litúrgicos e doutrinários. A Universal Fellowship of
Metropolitan Community Churches (UFMCC) agrega centenas de igrejas conhecidas como
“inclusivas”, ou mesmo “igrejas gays” ao redor do mundo, com concentração principalmente
nos Estados Unidos, Europa e América Latina, esta última com maioria de igrejas no Brasil.
Os processos históricos de longa e média duração, afixados nas estruturas da
sociedade estadunidense, nos dão a base para uma compreensão parcial do surgimento
deste movimento religioso ativista.
Estamos no final dos anos sessenta do século passado, em um contexto de
insurgências contra o status quo e rebeliões civis no Ocidente, como o movimento de Maio
de 1968, na França, e o movimento pelos direitos civis de negros, nos Estados Unidos.
Martin Luther King Jr., grande líder do movimento pelos direitos civis de negros, havia,
meses antes, sido assassinado. Estamos também em plena época da chamada “revolução
sexual” dos anos 1960, do amor livre, da invenção da pílula, do movimento hippie.
Este é também o epicentro da Guerra Fria e de seu auge, a chamada crise dos mísseis
de Cuba, em 1962. Na América Latina explodem ditaduras civis-militares com apoio dos
Estados Unidos. A caça às bruxas ao comunismo está dada e a revolução cultural e sexual do
centro do capitalismo mundial, os EUA, e na Europa, surge como uma erupção de uma época
de incertezas, onde tudo o que é sólido se liquidifica (BERMAN, 2010). Estamos também a
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Uma cronologia geral das atividades gerais do movimento chamado Igreja da Comunidade
Metropolitana encontra-se no site da organização: http://mccchurch.org/overview/history-of-mcc/ . Acessado
em 01 de Agosto de 2015, às 22:00.
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poucos meses da Revolta de Stonewall (28 de Junho de 1969), em um contexto de violência
policial enorme contra a incipiente comunidade gay ainda não organizada.210
É essencial observar o contexto histórico imediato do surgimento da Igreja da
Comunidade Metropolitana, e de seu líder, não objetivando afirmar a ação individual de sua
liderança como preponderante para o estabelecimento deste movimento religioso, mas
ciente de que o indivíduo é totem de uma mentalidade geral e de um grupo de pessoas que
617

farão adesão a esta ação social militante pelos direitos civis de lésbicas e gays, e
posteriormente, de travestis e transexuais nos EUA.
Assim, podemos afirmar com Ângela Paiva, que “esses movimentos não acontecem
num vácuo, conduzidos por líderes carismáticos que possuíam dons divinos; havia um
processo em andamento em ambas as esferas religiosas que não pode ser desconsiderado.”
(PAIVA, 2010, p. 100)

Ativismo pelos direitos civis
Desde sua fundação as comunidades locais da ICM realizam cerimônias de casamento
entre pessoas do mesmo sexo como expressão de sua fé religiosa, mas também, como uma
forma de militância e resistência pelos direitos de LGBTs.
Pode-se perguntar o que a realização cerimônias de casamento (não reconhecidas
legalmente em diversos estados americanos até 2015) tem a ver com ativismo e militância
na luta pelos direitos civis de LGBTs, uma vez que nem todos os LGBTs são cristãos ou
mesmo religiosos. O argumento principal para a defesa desse tipo de ação como forma de
ativismo tem a ver com a observação das estruturas religiosas que dominam o Ocidente e
cuja adesão involuntária é imperceptível. O patriarcado, a misoginia e o machismo, tem seus
fundamentos essenciais no sistema cognitivo do judaico-cristianismo, e a homofobia é filha
desses fundamentos.
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Não objetivo aqui uma análise conjuntural e mesmo estrutural profunda e exaustiva do contexto
histórico imediato do surgimento da ICM, pois não teria tempo, nem espaço para isso. Pinto aqui um retrato
muito parcial da média e da longa duração contextuais deste movimento religioso.

A luta pelo reconhecimento do direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo
sexo só foi possível devido a alterações na estrutura social e do processo de laicização das
sociedades do hemisfério ocidental. O “desencantamento do mundo”, pensado por Weber
(1974), explica-nos esse processo de entrada das sociedades europeias neste rumo. O
casamento só pode ser um direito civil em virtude de ter passado por este processo de
dessacralização.
O movimento cristão LGBT, em sua gênese, está inserido na mesma conjuntura dos
movimentos LGBTs em geral e suas lutas são semelhantes e aproximadas. A especificidade
do movimento cristão LGBT em relação aos, digamos, movimentos “leigos” é o fato de
militar pelo direito ao acesso à fé pelos LGBTs (inclusive o direito à benção religiosa
matrimonial), que não pode ser garantida pelo Estado, mas que é um direito universal de
todo ser humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seu artigo 17,
afirma que a todas as pessoas está garantido o direito à religião e, que,“este direito inclui a
liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença,
pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público
ou em particular.”
A militância do movimento cristão LGBT em geral, e da ICM em particular, inclui este
direito à religião. Mas, esta luta específica não visa a obrigar o Estado a garantir o casamento
religioso, ou nem mesmo o direito ao acesso aos cultos religiosos, mas tem a ver com uma
militância no campo das ideias, um esforço para trazer o debate do direito ao casamento
igualitário desconstruindo as interpretações patriarcais milenares estabelecidas pelo
cristianismo, bem como a misoginia, como matriz da homofobia. Esta é uma luta em linha
tênue entre os direitos civis (no caso o casamento) e questões de foro íntimo (como a
religião) e torna-se difícil localizá-la nos debates entre o público e o privado.
O que a ICM faz com seu discurso militante em favor da inclusão de LGBTs nas igrejas
cristãs, e na luta pelos direitos dos LGBTs de maneira geral, tem a ver com uma luta por
mudanças estruturais de grande impacto, que abrangem não somente questões da esfera
privada, localizadas no mundo da vida habermasiano, mas questões localizadas na esfera
pública. O ativismo da ICM objetiva uma mudança estrutural na sociedade ocidental,
levando até a esfera pública, questões localizadas na esfera privada. (HABERMAS, 2003a)
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Outro campo do ativismo da ICM é nas questões da desconstrução dos padrões de
gênero. Esta é uma luta comum com os movimentos LGBTs em geral. O diferencial da
atuação da ICM é a ação performática de drag-queens gospel em diversas de suas
comunidades religiosas no mundo, como maneira de chamar a atenção para os padrões
heteronormativos e patriarcais da estrutura social.
O jornal O Globo, em reportagem intitulada “Superando preconceito pastor
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evangélico é também drag queen”, conta um pouco da militância do pastor Marcos Lord, da
ICM do Rio de Janeiro, como uma drag queen e fala de sua militância:
“Numa hora, ele pega a Bíblia na cabeceira para fazer uma pregação. Na
outra, pega os cílios postiços para a próxima parada gay. Apesar de soarem
antagônicas, as opções fazem parte do cotidiano do líder pastoral Marcos
Lord – ou drag queen Luandha Perón, para os íntimos”.211

O tipo de militância performática de Marcos Lord está além da busca por
reconhecimento do direito ao casamento civil aos LGBTs (garantido pelo Conselho Nacional
de Justiça do Brasil em 2013), mas inclui também o ativismo nas questões de gênero, a
contestação do patriarcalismo, do heteronormativismo 212 e do sexismo na sociedade a partir
da igreja e da mentalidade religiosa hegemônica. O ativismo performático, para chamar a
atenção das mídias para a sua causa é uma constante na Igreja da Comunidade
Metropolitana no Rio de Janeiro. Sua página oficial na rede social do Facebook possui
diversos banners de divulgação de sua causa e de contestação ao machismo, ao racismo, à
homofobia e diversos outros preconceitos. 213
Em sua tese de doutorado, Marcelo Natividade, em suas anotações etnográficas
assim descreve a ICM:
O perfil “ativista” da denominação era tributado ao engajamento da ICM
(mundialmente) em lutas sociais “pelos direitos humanos”. Um pastor
desta denominação contou que desde sua fundação a ICM atuou “contra a
homofobia, em todas as suas manifestações”, na batalha contra a Aids e
pelos direitos dos negros, defendendo a diversidade e o direito a diferença.
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O GLOBO (Versão Digital). “Superando preconceito, pastor evangélico é também drag queen”, 18 de
Maio de 2014. Link: http://oglobo.globo.com/rio/superando-preconceito-pastor-evangelico-tambem-dragqueen-12522426 Acessado em 07/08/2015, às 01:13.
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Neologismo do autor.
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facebook.com/betelrj

Na denominação, o povo “GLBT” assumia cargos e posições eclesiásticas
anteriormente impensados nas igrejas convencionais, que “colocavam no
banco”. Em diversas conversas, notei que líderes da denominação
percebiam-se engajados em uma luta política contra a homofobia de
segmentos religiosos, empenhados em uma batalha pelos “direitos
humanos”. Uma das tarefas de uma “igreja inclusiva” seria colaborar para a
“cura” da “homofobia internalizada” de alguns homossexuais que foram
criados em famílias e religiões homofóbicas, apoiá-los para se “aceitarem”.
Este discurso esteve em foco no I Seminário de Teologia Inclusiva, realizado
pela Igreja da Comunidade Metropolitana de São Paulo, em maio de
2006.(NATIVIDADE, 2008, p. 185)

Outra pesquisadora, a antropóloga Fátima Weiss de Jesus, também em sua tese,
entrevista o pastor da ICM de São Paulo, sem identificá-lo, falando do modelo de ativismo e
militância que é operado por sua comunidade local:
Com isso, nós começamos a nossa aproximação com a associação da
parada, e a gente teve a aproximação com as outras ONGs também, que foi
o grupo CORSA, e fizemos o primeiro casamento coletivo, e no casamento,
o presidente do grupo CORSA celebrou a união dele com seu companheiro;
fizemos uma mobilização na cidade toda. E começamos a sinalizar
politicamente melhor ao que viemos e, pela primeira vez, em 2008, a ICM
saiu como apoiadora, um dos grupos que apoiam a construção da Parada
Gay de São Paulo, e desde então nós somos sempre chamados, como
referência religiosa pra o movimento LGBT. (Pastor, entrevista, março de
2010). (JESUS, Fátima Weiss, 2012, p. 241)

Uma "invenção" de identidades
Na ICM, cada comunidade local tem suas peculiaridades identitárias e especificidades
de discursos. No caso do Brasil, por exemplo, a ICM de São Paulo é uma igreja com fortes
traços do catolicismo romano em sua liturgia, enquanto a ICM de João Pessoa tem forte
característica pentecostal. No entanto, em se tratando de identidade coletiva comum,
ambas, unidas a todas as outras, valorizam insistentemente suas memórias de um passado
comum, iniciado nos EUA e possuem uma quase veneração pelo seu líder fundador, ainda
vivo, Rev. Troy Perry. Duas outras características, alistadas por Hall (2006), “o desejo de viver
em conjunto” e a “perpetuação da herança” simbólica, são marcas dessa identidade
coletiva.214A forte cultura militante e religiosa da ICM é forte o bastante para, apesar dos
214

HALL, 2006, posição 638.
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localismos e das particularidades dos grupos locais, “unificá-los” numa identidade cultural
própria, ligados a uma causa comum.
Não se pode falar em um tipo ideal único de cristão LGBT ligado às diversas novas
denominações inclusivas surgidas após a década de 1990, especificamente no Brasil, mas,
pode-se afirmar que a característica mais forte do fiel ligado à ICM, seja nos EUA ou no
Brasil, é o ativismo pelos direitos civis e religiosos dos LGBTs.
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Uma tentativa de conclusão: É a ICM um movimento social?
Todo conceito tem os seus limites epistemológicos e de aplicação. Não é diferente
com a definição do conceito de movimento social. Todavia, mesmo considerando esses
limites epistemológicos, pode-se enquadrar o movimento LGBT cristão militante de, maneira
geral, como um dos emergentes novos movimentos sociais da contemporaneidade.
Podemos utilizar para tanto, em um esforço de aplicação conceitual, a teoria da ação
coletiva, de Alberto Melucci, na definição da ICM enquanto um movimento social organizado
em suas redes de participação. Tal ação coletiva pode ser definida como:
um conjunto de práticas sociais que envolvem simultaneamente certo
número de indivíduos ou grupos que apresentam características
morfológicas similares em contiguidade de tempo e espaço, implicando um
campo de relacionamentos sociais e a capacidade das pessoas de incluir o
sentido do que estão fazendo (MELUCCI, 1996, p. 20)

Não é adequado enquadrar a instituição religiosa da ICM enquanto um movimento
social, pois esta possui suas limitações definidas devido a sua localização no sistema.
Todavia, o ator social coletivo, representado nos grupos particulares locais em suas
necessidades específicas na luta pelos direitos individuais e coletivos, pode sim ser
classificado como tal. As características que Maria da Glória Gohn, em sua interpretação de
Alain Touraine, dá aos movimentos sociais em sua luta coletiva, nos garantem a
possibilidade dessa classificação: “Touraine destaca três elementos construtivos em um
movimento social: o ator, o seu adversário e o que está em jogo no conflito. Existiriam três

princípios de interpretação dos movimentos sociais – identidade, oposição e totalidade.”
(GOHN, 2007, p. 145)
Ainda que se discorde do enquadramento da ICM enquanto movimento social, e
sabendo-se que este enquadramento é relativo, devido às limitações do conceito, não se
pode negar o movimento como ator social reagente à realidade de exclusão e de
marginalização dos processos sociais no Ocidente e nem a validade de sua ação social na luta
contra seus principais inimigos simbólicos: a homofobia e a intolerância religiosa.
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Neocalvinismo ou dois reinos? Uma avaliação teológica do debate acerca das
relações entre o cristianismo e a cultura
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Resumo: Desde a publicação da obra “Christ and Culture”, do teólogo estadunidense Richard
Niebuhr, em 1975, os debates e estudos teológicos sobre as relações entre cristianismo e
cultura foram amplamente marcados pelos modelos analíticos propostos por este autor.
Niebuhr propõe que ao longo da história da igreja cristã ocidental podem ser identificadas
diferentes formas de interação entre as igrejas cristãs e as culturas nas quais estão inseridas.
Dentre estes modelos, um que está em maior proeminência no protestantismo brasileiro
atual é o chamado “neocalvinismo”, que tem sua origem ligada a um movimento de reforma
teológica ocorrido na Holanda no final do século XIX e início do XX e que procura construir
uma base para transformação cultural através de uma cosmovisão cristã que atuaria nas
diversas esferas que compõem o tecido social, dando a elas direções distintivamente cristãs.
Outro modelo que tem se destacado sobretudo em círculos teológicos estadunidenses tem
sido chamado de “dois reinos”, que embora incentiva amplamente a participação do cristão
no meio secular sustenta que a igreja local deve se envolver na transformação cultural.
Propomos, portanto, nesta comunicação avaliar as concepções teológicas e os debates que
tem marcado estes dois movimentos ligados à tradição protestante calvinista que propõem
modelos e caminhos distintos para se pensar as relações entre o cristianismo e a cultura.
Palavras-chave: Neocalvinismo. Dois reinos. Protestantismo.

A modernidade é entendida dentro do pensamento social como um período no qual
ocorreram profundas transformações sociais. Dentre estas transformações, se encontra o
processo de secularização que teve como uma de suas consequências a separação da
sociedade em múltiplas esferas de forma que: religião, política, trabalho, ciência, arte, e
outros domínios da vida ocupam cada um o seu espaço relativamente autônomo. Neste
sentido, a pergunta sobre o papel que a religião ocupa no mundo moderno se tornou central
tanto para sociólogos, teólogos e historiadores.
No protestantismo, a discussão a respeito de como a igreja e o crente devem se
relacionar com as esferas não religiosas da vida ganhou contornos mais bem definidos com a
*
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publicação da obra do teólogos estadunidense H. Richard Niebuhr “Christ and Culture” em
1951215. Neste trabalho, Niebuhr propõe categorias a partir das quais ele avalia as relações
que diversos movimentos, grupos, tendências teológicas ou denominações dentro da
história do cristianismo estabeleceram com a cultura, em seus respectivos contextos 216.
Por mais que os modelos propostos por esse teólogo tenham tido um importante
impacto nas discussões posteriores sobre as relações entre os cristãos e as culturas nas quais
estão inseridos, suas teses foram criticadas e tem sido revistas por outros estudiosos, como
o teólogo estadunidense Donald A. Carson. Em sua obra “Cristo e Cultura: uma releitura”, o
autor pretende fazer uma crítica às categorias propostas por Niebuhr, no sentido de apontar
para seus limites, bem como para a artificialidade da circunscrição de diversos movimentos
dentro destes modelos. Para Carson, há muitos movimentos no cristianismo que são
complexos o suficiente para não serem “encaixados” em apenas um dos conceitos de
Niebuhr, por isso, eles necessitam ou ser ampliados ou repensados de uma forma mais
ampla (CARSON, 2012, p. 38). No entanto, por mais que haja este debate, nesses dois livros
encontramos uma compilação dos principais tipos de pensamento a respeito da discussão
em torno da relação entre o cristão e a cultura. Além disso, nos ajudam a problematizar esta
questão, permitindo-nos levantar as seguintes questões.
Qual a participação que o cristão deve ter na política? O crente pode assimilar
aspectos da cultura secular, como música, filmes, livros, que não são cristãos? Como a igreja
deve lidar com a sociedade secularizada? Deve ela oferecer, enquanto instituição, uma
resposta para as mazelas sociais? Deve ela ter uma um pensamento cristão a respeito da
economia ou justiça social? Todas essas perguntas, e muitas outras, fazem parte da reflexão
não só de lideranças protestantes, mas também dos membros ordinários das igrejas. Neste
artigo procuraremos apresentar um breve histórico e análise de duas importantes vertentes
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Esta obra foi traduzida para o português e publicada em 1967 pela editora Paz e Terra.
Niebuhr propõe cinco modelos e encaixa dentro deles os diversos grupos cristãos que ele analisa. Estes
modelos são chamados por ele de: “Cristo contra a cultura”, “o Cristo da cultura”, “Cristo acima da cultura”,
“Cristo e cultura em paradoxo” e, por fim, “Cristo, o transformador da cultura” (NIEBUHR, 1967). Vale ressaltar
que nossa proposta neste trabalho não é discutir esta categorização de Niebuhr, nem avaliar a pertinência de
cada um dos modelos que ele propõe, mas a partir da problematização que ele propõe, discutir duas
tendências teológicas que concebem a relação do cristianismo com a cultura de forma distinta.
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que compõe esse debate, a saber, o chamado neocalvinismo, conhecido também como
modelo transformacionista e o modelo dos dois reinos217.

O neocalvinismo
O neocalvinismo iniciou-se na Holanda durante o século XIX, sobretudo a partir de
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Abraham Kuyper218. Ele possuía uma formação teológica, tendo sido ministro da igreja
reformada holandesa, mas teve também uma importante atuação política e social, tendo
sido primeiro ministro holandês, nos anos de 1901 e 1905 (SANTOS in CARVALHO, 2006).
Suas ideias foram desenvolvidas, posteriormente, pelo filósofo holandês Herman
Dooyeweerd, seu sucessor na Universidade Livre de Amsterdã e se consolidaram
principalmente em seminários teológicos nos EUA.
Kuyper defendia a ideia de que os cristãos devem se engajar num processo de
transformação cultural a partir de uma cosmovisão cristã através da qual os diversos
aspectos da vida: trabalho, economia, ciência, politica, filosofia, sexualidade, arte, devem ser
pensados. Ele pretendia realizar e oferecer um programa de uma renovação cultural a partir
da compreensão que possuía do cristianismo (KUYPER, 2002, p. 201). Desta forma, ele
entendia que o cristianismo era uma força impulsionadora de uma ampla transformação
cultural, não fornecendo apenas uma motivação do engajamento aos cristãos, mas também
ditando a forma e os conteúdos desta renovação219.
Neste sentido é importante ressaltarmos a centralidade do conceito de cosmovisão
para o neocalvinismo. Para Brian Walsh e Richard Middleton, uma cosmovisão nunca é

217

Nosso recorte em torno destes dois modelos se dá principalmente por duas razões. Em primeiro lugar,
ambos alegam pertencer a tradição teológica calvinista, mesmo sendo bem distintas suas propostas de relação
com a cultura. A segunda razão se dá pelo fato de crescer, principalmente nos EUA um debate entre seus
principais proponentes.
218
Aparentemente, Kuyper não pretendia meramente “ressuscitar” o calvinismo do século XVI. Ele considerava
ser profundamente importante “atualizar” o calvinismo para seu contexto histórico e cultural. Possivelmente
teria sido por isso que com o objetivo de evitar uma identificação completa e estreita entre suas propostas com
as de João Calvin, ou do chamado “calvinismo tradicional” de sua época, ele teria adotado o termo
“neocalvinismo”, que era usado por seus críticos para se referir a sua escola de pensamento (SANTOS in
CARVALHO, 2006. p. 94).
219
Kuyper afirmava ter descoberto que as “Santas Escrituras não somente nos fazem encontrar a justificação
pela fé, mas também mostram o fundamento de toda vida humana, as santas ordenanças que devem governar
toda existência humana na sociedade e no Estado” (KUYPER, 2002, p. 14).

meramente uma visão da vida. É sempre uma visão também para a vida. De
fato, uma visão da vida, ou cosmovisão, que não conduza, necessariamente,
uma pessoa ou um povo em uma forma distinta de vida não é cosmovisão.
Nossa cosmovisão determina nossos valores. Ela nos auxilia a interpretar o
mundo ao nosso redor. Ela separa o que é importante do que não é; o que
é mais valioso do que é menos. Uma cosmovisão, então, proporciona um
modelo de mundo que direciona seus adeptos no mundo. Ela estipula como
o mundo deve ser, e assim nos adverte a respeito do modo como seus
partidários devem se conduzir no mundo (WALSH; MIDDLETON, 2010, p.
29).
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Outra concepção central para a teologia neocalvinista, pois norteia sua práxis na
cultura, é a doutrina da soberania de Deus e do “senhorio de Cristo”. Segundo esta
perspectiva Deus sendo a fonte de todo poder e autoridade sobre sua criação, a governa no
sentido de realizar sua obra redentora, que consistiria em submeter todas as coisas à
autoridade do Cristo. O teólogo brasileiro Guilherme de Carvalho defende esta concepção,
argumentando que
A soberania de Deus só se tornará uma ideia viva, encarnada e inteligível
quando as implicações de todos estes problemas se tornarem explícitas;
quando seu sentido para as funções legislativas e educacionais, para as
tarefas de responsabilidade social da igreja, para as liberdades individuais,
para a ciência e para as artes, for desvelado. Em outras palavras, a
soberania de Deus só fará sentido para nós quando essas implicações se
tornarem um princípio abrangente, capaz de orientar todas as nossas
relações de poder e interpretar a nossa concepção de liberdade humana.
(CARVALHO in RAMOS, 2009, p. 64).

Relacionado a esta concepção e servindo de base estruturante para a construção de
uma cosmovisão cristã, está a chave hermenêutica a partir da qual o neocalvinismo
interpreta a narrativa bíblia, a tríade da criação-queda-redenção. A partir desta lente
interpretativa, Albert Wolters afirma que os cristãos podem começar a ver que “em todos os
lugares as coisas da nossa experiência começam a se revelar como criadas, sob a maldição
do pecado, e ansiando pela redenção” (WOLTERS, 2006, p. 99). Neste sentido, seria muito
importante para o neocalvinismo afirmar uma profunda relação entre a doutrina da criação
e a da redenção, uma vez que Deus estaria redimindo todas as coisas que ele criou e
chamando os cristãos a participarem ativamente desta obra restauradora, através de seu
engajamento na cultura.

Procurando implicações práticas destas concepções, Wolters se pergunta de que
modo os cristãos poderiam hoje pensar sobre os diversos aspectos que formam e
caracterizam suas culturas e sociedades, como política, economia, educação e tecnologia,
por exemplo. Para ele, a tarefa dos cristãos é “discernir estrutura e direção. A estrutura
denota a essência de algo criado, o tipo de criatura que é pela virtude da lei criacional de
Deus. A direção, pelo contrário, refere-se ao desvio pecaminoso dessa ordenança estrutural
e conformidade renovada a ela em Cristo” (WOLTERS, 2006, p. 99). Para Wolters a “graça
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restaura a natureza”, implicando que os cristãos devem atuar de forma transformadora nas
diversas áreas de suas culturas, “recuperando” sua direção teocêntrica. Desta forma, os
cristãos transformariam a cultura produzindo política cristã, arte cristã, filosofia cristã,
educação cristã, etc. Neste sentido, o neocalvinismo é chamado de modelo
transformacionista.

O modelo dos dois reinos
A tradição teológica que tem sido designada como teologia dos dois reinos está
diretamente ligada a um seminário na cidade de Escondido (Westminster Seminary
Califórnia-EUA)220. Dentre os professores que lá lecionam destacaremos a produção de
Michel Horton e David VanDrunen. Serão apresentadas apenas as ideias gerais de ambos em
decorrência da limitação de espaço.
Para apresentar a teologia dos dois reinos tal como ela se expressa nas ideias de
Michel Horton iremos analisar seu livro Where in the world is the church?, traduzido para o
português como O Cristão e a Cultura: orientação para a vida do crente. O livro possui uma
abordagem pastoral para lidar com o problema da relação do “crente” com o “mundo” ou,
dito de outra forma, do “cristão” com a “cultura”. O autor irá criticar abordagens que irão
orientar os cristãos a justificarem todas as suas atividades a partir da contribuição que ela
tem para assuntos religiosos. Seria ensinado em algumas comunidades que o advogado
cristão deveria se envolver com causas que digam respeito com a igreja e o artista se dedicar
a decoração de eventos promovidos pela comunidade de fé. Esse modelo é rejeitado por
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reinos.

Horton que sustenta que essa atitude contribui para a formação de uma subcultura
evangélica que inibe os dons dos crentes vocacionados para agir em áreas da cultura mais
ampla.
Segundo sua argumentação não seria necessário precisa justificar as atividades
culturais em decorrência de sua contribuição “espiritual” como se ser evangélico envolvesse
oferecer uma resposta para toda a complexidade dos problemas culturais. Baseado em uma
teologia da criação que sustenta que ambos, cristão e não cristão são chamados a trabalhar
para o bem e criar um mundo melhor, ambos devem se engajar em prol de melhorias nas
diversas áreas da vida. Esse chamado para o trabalho no mundo é distinto do evangelho e da
“graça especial” que pretende salvar o pecador da condenação final. Uma coisa é a “graça
comum” outra é a “graça especial”, nas palavras do autor:
“Essa confusão entre as coisas do céu e as da terra é uma coisa perigosa.
Primeiro, ela torna sem importância os problemas deste mundo. Quando,
por exemplo, as pessoas dizem, sem compaixão, que Jesus é a resposta
para o racismo, as drogas, o aborto, a depressão e os lares desfeitos,
enquanto essas crises persistem muitas vezes tanto nos círculos cristãos
conservadores quanto entre os incrédulos, a primeira coisa que elas fazem
é subestimar os problemas. Afinal de contas, o pecado é coisa complicada e
até mesmo os crentes são pecadores. Desde a Queda, temos nos
emaranhado nas teias do engano, da exploração, da manipulação e da
negligência voluntária. Como raça e como indivíduos, criamos uma situação
em que é impossível traçar o caminho do pecado em todos os seus
meandros. Alguns problemas criados por essa condição pecaminosa podem
ser tratados pela nova vida de crentes individuas e sua influência, mas
desde que os crentes também são pecadores, nem sempre as respostas
podem ser tão claras. Os problemas complicados não sucumbem às
respostas simplistas. Além do mais, a Bíblia por si só não é resposta para
todo tipo de problema. Ela não é um manual para todos os problemas da
nossa vida, pois essa não é a intenção do autor. (HORTON, 2006, p. 55-56)

Podemos verificar que existe uma crítica, ainda que não declarada, ao modelo
transformacionista. Ao buscar bases cristãs para a atuação na sociedade este último modelo
incorreria em um equivoco. Para Horton não tem sentido buscar na bíblia instrumentos para
a ação na ciência, política, artes já que este livro não foi escrito para dar orientações nestas
áreas culturais. Seria equivocado, dentro dessa argumentação, a tentativa de desenvolver
uma política cristã, uma filosofia reformacional, uma sociologia cristã, uma arte cristã da
mesma forma que seria equivocado falar de uma troca de motor segundo a cosmovisão
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cristã, um sapato cristão ou de um suco de laranja baseado nos princípios criação-quedaredenção.
Já no livro de David VanDrunen, Living in the two kingdoms: a biblical vision for
Christianity and culture, escrito em 2010 o autor formula uma crítica mais específica ao
neocalvinismo. Para este autor, ao contrário do que a teologia neocalvinista sustentaria, o
cristão não possui o papel de redimir a cultura através de um engajamento que tenha por
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base a cosmovisão cristã (principio da criação, queda e redenção). O livro realiza uma síntese
daquilo que VanDrunen acredita ser os principais fundamentos da teologia neo-calvinista
expressada por Kuyper, Dooyeweerd e seus seguidores para através de uma crítica
apresentar a alternativa do dois-reinos.
Para o autor, com o intuito de criticar o dualismo existente em certo cristianismo que
ensinava que as coisas “mundanas” – trabalho, arte, ciência, política – eram desimportantes
em relação as coisas “espirituais”, o neocalvinismo exagerou e deixou de fazer uma distinção
que ainda se mantem importancia na visão de VanDrunen: a distinção entre o sustento de
Deus sobre a criação e seu plano redentor. Nesta concepção, não é necessário atrelar
redenção com ação no mundo para evitar o dualismo tão temido. Basta que cristão se
envolvam com a cultura da melhor forma que puderem – ao lado de não cristãos e sem a
preocupação de oferecer uma cosmovisão cristã para o trabalho na cultura – ao mesmo
tempo que reconheçam não ser esse trabalho parte do plano redentor de Deus. Muitas
questões técnicas do trabalho de VanDrunen foram deixadas de lado pela falta de espaço
para desenvolvermos seu argumento, mas suas conclusões e críticas ao neocalvinismo vão
na direção apontada acima. No artigo mais extenso que pretendemos escrever, buscaremos
demonstrar os fundamentos teológicos da posição dos dois-reinos e evidenciar de forma
mais clara de que forma esses fundamentos se opõem a teologia reformacional apresentada
acima.
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Este Grupo de Trabalho se propõe a estudar a experiência religiosa pentecostal (carismática)
procurando trazer discussões que visem um estudo compreensivo deste fenômeno religioso
enquanto legítimo campo de pesquisas, notadamente na área da Ciência da Religião,
Teologia e áreas afins. O pentecostalismo enquanto fenômeno dinâmico e multifacetado não
se restringe somente às igrejas nominalmente (ou sabidamente) pentecostais (bem como
neo ou pós-pentecostais), como as Assembleias de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular,
Igreja Mundial do Poder de Deus e etc. Abrangente, a experiência pentecostal permeia de
forma ou outra, denominações e instituições eclesiásticas que outrora poderiam ser avessas
ao pentecostalismo. Neste sentido, a experiência pentecostal passou a deixar sua marca em
igrejas protestantes tradicionais (ditas históricas) formando, por exemplo, Igreja Luterana
Renovada, Igreja Metodista Wesleyana, a Igreja Presbiteriana Independente Renovada e a
Igreja Batista Renovada (também chamada de Batista Nacional). Outrossim, é de se
consignar que inclusive o catolicismo romano foi alcançado pelo pentecostalismo através da
Renovação Carismática Católica. Portanto, a experiência religiosa pentecostal tem se
mostrado um multiforme meio para construção de sentido para seus fiéis adeptos. Assim,
este grupo de trabalho pretende reunir pesquisas que estudem a pentecostalidade nas suas
variadas formas e sua inserção no campo religioso brasileiro.

O protestantismo histórico, neopentecostalismo e o
caldo cultural pós-moderno
Carlos Henrique Pereira de Souza*
Resumo: O objetivo deste trabalho é repensar o campo evangélico atual tendo como eixo
temático a questão da identidade evangélica no contexto da pós-modernidade. A idéia é
leitura de Fredric Jamenson sobre a noção de pós-modernismo, tendo como referencial base
a questão do descentramento e dos fluxos identitários. A questão proposta é refletir sobre a
rigidez das identidades do campo evangélico elaboradas pela sociologia do protestantismo
até os anos 1980. Neste sentido, o texto avança sobre a classificação do neopentecostalismo
na ótica do gradiente seita-igreja feito por parte da literatura sociológica dos anos 1990. Este
processo agregou o pentecostalismo e seu crescimento a categoria acusatória de
pentecostalização como degeneração e perda da identidade histórica das igrejas
protestantes. O texto conta com um estudo de caso que teve como campo a Catedral
Metodista do Rio de Janeiro. A idéia é pensar que atualmente, a partir do caso da
carismatização das igrejas históricas, temos não a perda da identidade ou
“destradicionalização” do protestantismo histórico, mas a presença de uma pan-identidade
evangélica que ocorre a partir de um ecumenismo de base inserido no contexto de liquidez
identitária atual.
Palavras-chave: Protestantismo; Pós-modernidade; Identidade.

Introdução
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a identidade evangélica atual. A
proposta é pensar o campo religioso evangélico e as transformações identitárias ocorridas a
partir do fenômeno que tem sido identificado como pentecostalização do campo religioso
evangélico (FRESTON, 1993; BIRMAN, 1997; SMIRDELE, 2011). A proposta é pensar o campo
religioso em relação a partir do conceito de pós-modernidade, alinhando conflitos entre
tradição e modernidade no meio protestante. Na primeira parte abordo a discussão sobre o
pós-modernismo segundo Fredric Jameson analisando dados sobre pesquisa na Catedral
Metodista do Catete e de eventos gospel recentes.
Recentemente um artigo do bispo metodista Paulo Ayres Mattos chamava atenção
para a questão do crescimento neopentecostal e suas implicações para as igrejas
protestantes tradicionais. Sua preocupação era com as mudanças teológicas decorrentes do
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avanço dos movimentos carismáticos e os riscos das relativizações o que identificou como
“caldo cultural pós-moderno”. Segundo ele
as denominações brasileiras, evangélicas e pentecostais clássicas, não
passam de estruturas burocráticas, de discutível poder institucional, muito
longe do crente comum, para quem não faz qualquer sentido ser metodista,
batista, presbiteriano, assembleiano, wesleyano, ou lá o que for! Hoje a
gente é somente evangélico, crente! (MATOS, 2004).

Sua preocupação com a identidade das igrejas históricas – em seu caso, da Igreja
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Metodista do Brasil – se coloca diante das questões trazidas pelo pós-modernismo. A pósmodernidade impõe desafio às igrejas tradicionais como em todas as instituições sociais. Um
deles é manter o passado de sua tradição em detrimento das dissoluções identitárias (PACE,
1997). Neste sentido a crítica ao neopentecostalismo tem como motivação seu caráter
fluido, justaposto, plural, desregrado e aberto o que desconfigurou todo o arcabouço da
tradição reformada: Literatura teológica, práticas políticas e de engajamento social, estética
solene do culto e a ascese puritana. (MARIANO, 1999).
Fredric Jameson destacou como uma das características do pós-moderno a rejeição
do ascetismo presente no modernismo (JAMESON, 2005, p. 9). A experiência artística, a
produção cultural e industrialização da cultura passaram a ser predominantes, onde o pósmodernismo não traz nada de novo, a não ser a “recunhagem do moderno, a sua nova
embalagem, a sua produção em grandes quantidades para novas vendas no mercado
intelectual” (id., ibid., p. 16). Nas palavras de Jameson “não é de espantar, então, que
vestígios de velhos avatares - tanto do modernismo como até do próprio realismo continuem vivos, prontos para serem reembalados com os enfeites luxuosos de seu suposto
sucessor” (JAMESON, 2007, p.16).

Modernismo e pós-modernismo
A análise dos movimentos artísticos do século XX feita por Jameson identificou
características como a crise do modernismo e o movimento de repulsa da modernidade
através da síntese entre o erudito e o popular (JAMESON, 1994). Para ele o pós-modernismo
é o espírito da materialidade da atual fase do capitalismo. Ao se colocar como o discurso
sobre o “novo tempo”, ele conclui que “o fim das grandes narrativas é em si mesma outra
grande narrativa” (JAMESON, 2005, p. 14). Seu argumento é que as características do pós-

modernismo já estavam postas no próprio modernismo, ou seja, não representa uma
ruptura de um novo tempo histórico ou o fim da história como afirmam os pós-modernos.
Se atentarmos para pensamentos como os de Nietzsche e Simmel, podemos identificar
algumas premissas como a rejeição ao ascetismo da modernidade em discursos sobre as
formas de “descentramentos, heterogeneidades e multiplicidades” (JAMESON, 2005, p. 9) já
no final do século XIX. Segundo esta leitura o que se tem é a “a recunhagem do moderno” na
forma de simulacros justapostos com elementos de diferentes contextos no tempo e no
espaços relativizados (HARVEY, 2004) dando a idéia de um presente eterno negando a
história. Para Jameson o modernismo ganhou aspecto de linguagem canônica (os clássicos
na modernidade p. ex.) e a novidade do pós-modernismo na verdade é a sua recunhagem
como algo novo. O pós-modernismo trouxe uma nova “cultura do consumo” (CAMPBELL,
2006), que dá a aparência de um novo momento, no entanto, representa simulacros com
uso de imagens que colocam o que antes era o clássico e erudito no mesmo espaço do
popular e folclórico, dissimulando as divergências entre cultura de elite e cultura de massas
(JAMESON, 1994, pp. 35-36).
Na busca pela autenticidade do passado o que temos é o pastiche como estilo. Tudo
se torna “paródia, mimetismo, maneirismo e outros tiques estilísticos como uma imitação
que simula o original” (JAMESON, 1984, p. 18). A diferença é que a paródia simula o original,
e neste caso, o pastiche perdera a graça do paródico. No caso do neopentecostalismo é
possível identificar esse aspecto quando temos a partir dos anos 1990 com a “explosão
gospel’ (CUNHA, 2007). O novo do gospel presente no estilo musical contemporâneo e
midiática é a naverdade um pastiche da velha moral protestante presente no meio
evangélico sob a lógica de uma nova religiosidade.
A partir desta década o pentecostalismo se modificou principalmente em relação ao
seu estilo, assumindo discursos ligados à cultura jovem e da sociedade de consumo. Temos a
transformação de uma religiosidade que passa de “refúgio das massas” (D’EPINAY, 1970) a
um estilo novo de viver e ser na sociedade, alcançando celebridades, política, esportes e
outros setores da sociedade antes nunca alcançados. Apostamos aqui que o
neopentecostalismo possui elementos do discurso cristão dotado de resíduos do
pentecostalismo clássico, recunhados no ethos da cultura midiática de hoje. E temos assim
esquizofrenia que vivencia todas as experiências sem contextos históricos, como se tudo
fosse um presente perpétuo. O neopentecostalismo coloca toda sua preocupação com o
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presente eterno quando desloca sua escatologia da esperança de um céu vindouro para a
vida de bem-estar e prosperidade na terra (MARIANO, 1995). Porém, essa negação da ascese
não anula totalmente o ascetismo protestante, presente na teologia da prosperidade que
não se limita apenas a uma relação mercadológica, mas reproduz um ethos próprio (MARIZ,
2005). Neste sentido é possível relacionar os evangélicos atuais e seu desapego da tradição
protestante com esse fetiche do novo que está impregnado em nossa sociedade.
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Protestantismo, pentecostalismo e neopentecostalismo: E o caldo cultural pós-moderno?
Retomo alguns dados de pesquisa feita na Catedral Metodista do Catete 221
comparando com exemplos recentes que aproximam as experiências destes grupos. Uma
reportagem da veja de 2008 trazia o subtítulo “Jovens evangélicos não bebem, não fumam,
não tem sexo fora do casamento. Mas a rigidez diminui, eles se sentem melhores que os
outros e acreditam num futuro de prosperidade” (VEJA, 2008, p. 135). Todos os
entrevistados são jovens de classe média, estudantes de graduação e profissionais liberais
que freqüentam igrejas que fazem uso do marketing e estratégias nada tradicionais para
atrair os adeptos. O grande diferencial das igrejas neopentecostais é justamente a ausência
do da estética puritana do protestantismo tradicional. É possível ver nessa religiosidade a
estética do consumo e a diluição do rigor, não mais como proibição e medo do inferno, mas
a opção da ascese religiosa como marca de melhor qualidade de vida. Outro exemplo
importante é em relação á prosperidade, elemento problemático para as igrejas históricas.
Fazendo amplo uso das mídias como programas de rádio e TV nos 1980 e 1990, o discurso da
“teologia da prosperidade” foi alvo de duras críticas e ganhou espaço no meio evangélico
como destacamos acima (CUNHA, 2007, CAMPOS & MARIZ, 2014). Em um dos casos da
reportagem uma entrevistada relata que “prosperar financeiramente não é sujo. Se o casal
não tem dinheiro, ele vai brigar por causa disso. O mesmo acontece na vida como um todo.
Deus nos ensina a ter o melhor, a lutar para melhorar de vida” (VEJA, 2008, p.137). Apesar
da Igreja do Catete ser uma metodista histórica, havia um culto de libertação e cura nos
moldes pentecostais. Era comum o pastor orientar aos fiéis que pedissem a prosperidade,
com uma ressalva: que pedissem uma “prosperidade saudável, que não fosse meramente
material”. O ponto problemático para as igrejas históricas é a relação entre o
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neopentecostalismo e a sociedade de consumo. O neopentecostalismo desestruturou a
identidade protestante flexibilizando as proibições, como se estivessem com um “pé no
reino e outro no mundo” (MESQUITA, 2007).
Outro exemplo interessante é a análise de panfletos de eventos evangélicos atuais e
a relação entre a religiosidade e a cultura midiática. Analisamos dois banners de eventos
para esta pesquisa. Um de uma festa gospel que reúne jovens de várias igrejas evangélicas.
O outro é o anúncio da programação de aniversário da Catedral do Catete e relatos de meus
interlocutores em campo.
O banner é de uma festa promovida por um “ministério” que existe há 12 anos e
promove festas temáticas na zona norte do Rio de Janeiro. A estética da imagem poderia
muito bem ser confundida com a propaganda de um baile funk, de uma festa Ploc 222 e até
mesmo com eventos que ocorrem na casa de show Olimpo (casa de show bem conhecida na
região). Seguem exatamente um perfil de chamadas comuns no meio evangélico desde o
surgimento e expansão da indústria gospel, que passou a contar com eventos de maior
amplitude, como a Marcha Para Jesus que reúne cantores, lideranças religiosas e políticas
em uma vigorosa ocupação do espaço público. As cores e o visual jovem da chamada e a
festa poderia ser simplificada na fórmula “divirta-se como uma pessoa normal em um lugar
na presença de Deus”. Comparando com dados da pesquisa feita na Catedral, temos o
banner de aniversário da Catedral Metodista do Rio.
A imagem chama atenção pela mesma característica: A ausência de elementos
religiosos. Não tem “cara de igreja”. O símbolo da denominação recebe pouco destaque
localizado na parte inferior direita ao passo que as “atrações” evidenciam o tom de
espetáculo. A contemporaneidade e a diagramação das letras seguem a mesma lógica da
propaganda de eventos e apagam todo o aspecto de um evento religioso. É uma festa! A
etnografia223 desses demonstrou que eles traziam esse lado do espetáculo e da festa, com o
tom de grande atração da noite, onde pastores e cantores atraíram pessoas de outras
igrejas, como fãs e seguidores. A participação que mescla artistas bem cotados no meio
gospel (Kleber Lucas, Ministério Sarando a Terra Ferida) e a presença da figura do Bispo atual
da Igreja Metodista do Brasil é um ótimo exemplo dessa mediação entre a tradição histórica
do protestantismo e a cultura contemporânea pela mídia gospel. História, tradição e
222
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modernidade justapostos na mídia como um pastiche. A evidência da aparência tomou o
lugar da história e da tradição.
A Catedral Metodista chamou atenção como objeto de análise por conseguir se
inserir nesse contexto de eventos artísticos de massa do meio evangélico sendo uma igreja
com tradição centenária. O prédio com arquitetura de igreja histórica com órgão e vitrais,
seu altar e as partes inferiores como janelas e vigas de madeira lembrando estilo rústico se
misturam as telas de LCD e um poderoso sistema de som e luz ambiente. Em sua dinâmica
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eclesial é uma igreja histórica que mantém cultos tradicionais com liturgia, coral e Escola
Bíblica Dominical. Contudo realiza cultos em diferentes horários com linguagem mais
contemporânea, com uma poderosa banda musical, cantores e músicas que são sucesso na
programação das rádios gospel.

Conclusão
O objetivo deste trabalho foi refletir sobre a identidade evangélica atual a partir das
reflexões de Fredric Jameson sobre o pós-modernismo, assim como outros estudos sobre o
campo religioso. Analisando as pesquisas já feitas juntamente com dados de campo, foi visto
que a identidade evangélica é um campo muito complexo e de difícil definição. Um dos
aspectos enfatizados aqui é como a conjuntura cultural da pós-modernidade interfere
diretamente na constituição dos evangélicos em seu campo.
As reflexões deste texto, longe de encerrar o assunto, lançaram luzes para a fluidez
identitária do campo evangélico e como é importante conseguir compreender este
fenômeno em diálogo com as mudanças na sociedade. Os evangélicos mudaram muito, e um
dos aspectos mais interessantes é como o lado ascético do protestantismo como elemento
de ruptura com a cultura foi recunhado a partir da sua entrada no mundo midiático.
A experiência religiosa dos evangélicos tem se concentrado mais em dialogar com a
cultura contemporânea do que referir-se ao seu passado e suas tradições. Isso se dá pele
declínio da denominação com elemento constituinte da identidade o que tem causado
tensões entre os clérigos como o relato do bispo citado no início deste artigo. A cultura
midiática do capitalismo atual, conforme mostrou Jameson, tem forte influência sobre essas
mudanças. A mídia se tornou o elemento de difusão e construção da identidade dos
evangélicos. Seus cultos, músicas e a linguagem fortemente marcada pela estética do gospel
são elementos fundamentais para compreender este fenômeno religioso e seu crescimento.
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A dimensão sectária das Assembleias de Deus no Brasil: um debate a partir da
irrupção pentecostal na política
Elio Roberto P. S. Filho*

Resumo: O debate em torno da participação política das Assembleias de Deus tem como
ponto de partida o período da constituinte com o que ficou reconhecido como a irrupção
pentecostal na política. Trata-se de um período que inaugura um novo modus operandi da
relação entre as instituições religiosas e o espaço público, ampliando o jogo político a novos
agentes até então alheios e maginais ao processo eleitoral e representativo. Um estudo
clássico e importante sobre esse período é a renomada Tese de Doutorado do sociólogo Paul
C. Freston, que analisou as facetas da participação dos protestantes e pentecostais na
política brasileira até o início da década de 90. Nesta tese, o autor salienta uma relação de
causa e efeito em que a irrupção política das AD's seria resultante da sua condição sectária.
Tal ligação traduz um paradigma sobre o estudo do pentecostalismo no Brasil que teve início
com Beatriz Muniz de Souza em seu clássico estudo sobre os pentecostais em São Paulo,
sendo os mesmos classificados a partir do gradiente seita-igreja., sendo que esta
terminologia já havia utilizada anteriormente de forma menos sistematizada por Emílio
Willems, Roger Bastide e Maria Isaura Pereira de Queiroz. Esta comunicação tem por
objetivo expor um debate em torno da dimensão sectária da AD, tendo como mote central
uma discussão com o problema proposto por Paul Freston, relativizando seu argumento
principal e propondo alternativas interpretativas. A intenção é problematizar essa relação de
causa e efeito, mostrando as inconsistências do transplante conceitual realizado pelo autor
sem suas advertências possíveis.
Palavras-chave: Pentecostalismo. Política. Seita.

Introdução
Etimologicamente, sublinha-se, o termo seita advém de diversas derivações do latim,
tendo origem nos termos secta, que significa escola, corrente (de pensamento); secare, que
significa cortar; secernere, que significa separar e sectari que significa seguir. Diante desse
campo semântico que termo seita adquire seu significado. Já o termo igreja deriva do termo
latino ecclesia e do grego εκκλησία [ekklesia] que significam, genericamente, assembleia.
Mais especificamente fazem referência a uma assembleia ou congregação de cidadãos
convidada para ouvir falar o magistrado.
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Segundo Weber, quem primeiro faz uso sobre essa terminologia no estudo das
religiões, o projeto valorativo sectário é reificado com a formação de comunidades
emocionais (Weber, 1971, p. 209). Em uma seita a figura do profeta é primordial já que
circunscreve uma nova experiência religiosa tendo como parâmetro a religião oficialmente
instituída – a igreja. O profeta surge da classe de leigos e busca influenciá-los através da
oferta de uma nova experiência mística e comunitária. Diferentemente dos mágicos, o
profeta sustenta uma relação significativa com o divino em termos de uma ética religiosa
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exemplar.
No protestantismo, segundo Weber, os anabatistas inauguram a primeira
organização sectária, pois aceitavam apenas os regenerados e eram contra a igreja
instituída. Tal ponto de vista influenciou em seguida os batistas, os quakers e os menonitas.
Como afirma o autor:
A ideia mais importante de todas essas comunidades, quer em temos
históricos quer em termos teóricos, cujo alcance para o nosso
desenvolvimento cultural só pode ficar perfeitamente claro num outro
contexto, nós já fizemos aflorar em ligeiros traços: a believers' Church
,igreja dos crentes-. Ou seja: a comunidade religiosa, isto é, a “Igreja visível”
no linguajar usado pelas igrejas reformadas, deixou de ser apreendida
como uma espécie de instituto de fideicomissos com fins supraterrenos,
uma instituição que abrangia necessariamente justos e injustos – seja para
aumentar a glória de Deus (Igreja calvinista), seja para dispensar aos
humanos os bens de salvação (Igrejas católica e luterana) -, e passou a ser
vista exclusivamente como uma comunidade daqueles que se tornaram
pessoalmente crentes e regenerados, e só destes: noutras palavras, não
como uma “igreja”, mas como uma “seita”(Weber, 2004, p. 131).

A seita segundo Troeltsch, por rejeitar a cultura segundo sua natureza cismática,
rejeita também os valores dominantes na sociedade e suas instituições representativas. A
ascese sectária em Troeltsch apresenta uma dupla oposição: à sociedade global e à Igreja
(Serguy 1980, p. 114). Através de uma recapitulação do sagrado, as seitas propõem uma
nova experiência religiosa interior e individualista, com vistas a uma radical ideia de amor
(Troeltsch, 1992, p. 341). A sua hostilidade em torno do mundo é explicada por essa nova
revolução subjetiva. Os meios da graça perdem sua objetividade. Pode-se dizer, nessa
perspectiva, que a seita é um tipo de organização contracultural que vê de forma negativa a
vida secular.

Por conseguinte, é preciso apreender as seitas não como organizações estáticas,
separadas da história, mas como organizações dinâmicas capazes de criar e de se modificar.
É diante dessa perspectiva que Niebuhr analisa o papel das seitas protestantes em sua
evolução social. A hipótese fixada pelo autor é de que as seitas na sucessão de gerações
tendem a fixar uma doutrina necessária para a existência a longo prazo do grupo, que por
nascimento tendem a aderir compulsoriamente à comunidade, transformando a seita
principalmente em uma denominação e, talvez posteriormente, em uma igreja (Niebuhr,
1992, p. 20). Além disso, as seitas são forçadas a uma abertura para o mundo, aproximando
sua ética ao modelo moral próprio da igreja.
A diferença entre a seita e a igreja para o autor sintetiza-se na seguinte passagem:
A igreja alia-se aos interesses nacionais, econômicos e culturais. Acomoda
sua ética a ética da civilização. A seita se apega com tenacidade a sua
interpretação da ética cristã e prefere o isolamento a concessões. Às vezes
participa do governo, às vezes rejeita a guerra, às vezes procura romper
tanto quanto possível os vínculos com a vida comum da indústria e da
cultura. (Ibid., p. 19-20)

Assim como em Troeltsch, a questão ética para Niebuhr é essencial para a
compreensão das organizações religiosas com a cultura. A atitude diante do mundo, seja de
negação ou de aceitação, comporta os limites comportamentais das organizações que estão
ligados às doutrinas eclesiais no caso da igreja ou às revelações do profeta no caso da seita.
Os modos de agir que no esforço de legitimação pelos grupos são direcionados a um cosmos
determinante, dispõem essas duas organizações a relações distintas diante da ordem
secular. A questão comportamental diz respeito à conduta aceitável ou abominável em
relação ao mundo, o que aloca em atitudes distintas a seita e a igreja, revelando que o
problema em torno da cultura, nessa ótica, parte de um problema de orientação ética.

Seita e política no subcampo pentecostal brasileiro
Souza, ao analisar o pentecostalismo em São Paulo, seleciona uma metodologia de
análise que designa de gradiente seita-igreja com base teórica na sociologia alemã de Weber
e Troeltsch e na perspectiva alternativa de Niebuhr. Segundo a autora, esse instrumento de
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análise buscou compreender o comportamento na vida profana por parte da igreja (Souza,
1969, p. 18). Por vida profana entende-se a vida secular ou o “mundo” para o universo
pentecostal. O termo “gradiente” é utilizado pela pesquisadora como um substituto do
termo

“continuum” utilizado pelo sociólogo Cândido Procópio Camargo em seu livro

“Kardecismo e Umbanda” (Cf. César, 1973, p. 25) 224. Tratando estas duas manifestações
religiosas como dois polos puros, ou tipos puros, o estabelecimento de um continuum é uma
forma heurística de se compreender o objeto religioso em suas manifestações múltiplas.
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Souza, dando mais rigor teórico para esse continuum na forma de um gradiente seitaigreja, insere o primeiro paradigma na relação do pentecostalismo com a cultura brasileira a
partir do uso das categorias seita e igreja na forma como foram idealizados pelo pensamento
social clássico 225. Tratando esse dois polos por meio de um gradiente a autora afirma que se
esquiva da ideia comum na sociologia da religião de alocar o pentecostalismo como um todo
na modalidade seita (Souza, 1969, p. 18). A ideia de Souza é compreender a dinâmica do
campo pentecostal a partir desse continuum ou gradiente com vistas aos seus extremos
tipológicos.
Mas quem primeiro postula a lógica sectária como causa da participação política no
Brasil é Willems (1967), observando já a partir da década de 50 que havia um impulso do
pentecostalismo brasileiro para a política resultante das aspirações de uma elite religiosa em
formação. Mas é apenas com Freston em sua monumental tese de doutorado que essa ideia
toma corpo em suas últimas consequências.
A análise de Freston sobre a irrupção pentecostal na política seleciona a categoria
seita como peça chave para a explicação da participação desse grupo religioso na esfera
pública. O contexto de sua análise é o período que vai das eleições para a constituinte até o
impeachment de Collor que marcam a entrada sistemática de candidatos oficiais das
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Segundo Queirós, Robert Redfield já havia utilizado a noção de continuum para analisar a transição
entre o tradicional e o moderno e entre o rural e o urbano, havendo, todavia, posições intermediárias dentro
desse intervalo entre polos opostos (Cf. Queirós, 1978, p. 50).
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Antes de Souza, Bastide, Queiroz e Willems já haviam utilizado a categoria seita para o estudo de
manifestações religiosas no Brasil, sem, no entanto, uma sistematização de sua aplicação. Bastide utiliza o
termo para se referir às fraternidades afro-brasileiras que crescem à margem da civilização luso-católica (Cf.
Bastide, p. 403). Queiroz o utiliza com referência a movimentos milenaristas e messiânicos, tendo como
referência a dicotomia seita-igreja formulada por Ernst Troeltsch (Cf. Queirós, 1976, p. 57-58) e Willems usa o
termo quando faz referência aos grupos pentecostais (Cf. Willems, 1967a; 1967b).

Assembleias de Deus (ADs) no Congresso Nacional, bem como no plano decisório político do
país.
Dentre as principais explicações para essa irrupção, a condição sectária das ADs
pontua-se como a mais determinante. Essa condição determina uma totalização da vida em
que o vínculo religioso acompanha o fiel em todas as esferas da sociedade. Há para Freston
uma tensão da seita com a sociedade (Ibid, p. 212), compelindo-a à participação política.
Essa participação representaria uma tentativa paradoxal de defesa da seita, já que par
execellence rejeita os valores do mundo. Além disso, essa participação asseguraria uma
proteção e reprodução da seita (Ibid., p. 220). Os políticos eleitos pelas ADs mostraram uma
característica fisiológica que os compeliam a constante exteriorização dos vínculos
religiosos, já que pela lógica sectária compele a uma totalização da vida; não haveria vida
fora da seita.
O fim do apoliticismo de muitos pentecostais não foi fruto segundo Freston de
mudanças teológicas. Concordo com o autor, salientando que o que houve foi uma mudança
de visão de mundo em torno da política. Os pentecostais teriam aprendido a lógica da
política, utilizando de uma linguagem religiosa para buscar representação e legitimidade.
Eles seriam portadores de uma mentalidade sectária, contracultural e apolítica em sua
natureza. Desse ponto de vista, a participação política dos pentecostais só pode ser vista,
como ponta o próprio autor, como contraditória. Esse ponto de partida é o conduz a análise
de Freston, mostrando a constante tensão entre a vida religiosa e a vida política dos
pentecostais.
O que levaria a essa mudança de visão de mundo e a essa possível subversão da
lógica sectária em um período tão curto? O que há para Freston é uma aprendizagem
política dos pentecostais, principalmente assembleianos, fruto do seu aumento numérico e
do momento oportuno da constituinte. Soma-se a isso, a fraca ideologia partidária que
permite o uso de identidades alternativas no jogo político. Mas seria a condição sectária a
principal causa dessa irrupção pentecostal na política? O uso do conceito de seita para a
explicação do campo religioso brasileiro é realmente explicativo?
Toda organização religiosa tem uma relação de input e output com o meio externo.
Há uma comunicação inerente a todo sistema religioso com o contexto em que está
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circunscrito. Essa relação comunicativa que é responsável por determinar a dinâmica da
“seita” em relação ao mundo. Esse dinamismo é uma constante desse tipo de organização, e
não sua suposta rigidez. A negação constante ou a aceitação sistemática de elementos
mundanos evidencia esse fato. Por isso não podemos considerar a “seita” como uma
organização monolítica. O que existem são variedades de “seitas” e de mentalidades
sectárias. As classificações da diversidade dos tipos de seita foram muito debatidas nos
Estados Unidos, algo que não teve ainda um tratamento devido no Brasil, com uma análise
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relativizada do seu uso. Temos, portanto, o primeiro problema: o caráter dinâmico da
“seita”.
Segundo, gostaria de propor um fator cultural que não foi analisado por Freston: a
temporalidade cultural das eleições, chamado por pesquisadores no Brasil de “tempo da
política” (Santiago Filho, 2013). Essa circunstância transcende o caráter institucional do
pentecostalismo, já que sua dimensão é cultural. No tempo da política, há uma tendência ao
sentimento de união entre os evangélicos, tal como ocorreu na constituinte, que permite
alianças transdenominacionais e identitárias. Esse tempo cultural não pode apreendido
apenas a partir da movimentação da cúpula religiosa, pois a supera. O tempo da política é,
portanto, uma circunstância determinante para compreendermos o comportamento dos
grupos pentecostais nas eleições. Ele influencia a lógica institucional religiosa e a
mentalidade dos fiéis.
Uma terceira crítica parte do transplante do referido conceito para o contexto
brasileiro e latino-americano. Parker, por exemplo, afirma que a díade mais forte na América
Latina “não foi a da igreja-seita, mas da igreja oficial-religião popular” (Ibid., p. 86). O
gradiente seita-igreja, ao basear-se na dicotomia clássica de seus elementos constitutivos,
apresenta limitações visíveis quando transplantado para o contexto religioso e cultural
brasileiro. A ideia de um gradiente ameniza de certa forma tais limitações ao considerar a
existência de um meio termo classificatório que evita o julgamento precoce do
pentecostalismo como movimento sectário. Como Parker salienta, o contexto latinoamericano – e também brasileiro – é marcado por um amálgama entre a tradição e a
modernidade, entre o formal e o informal, capaz de relativizar teorias clássicas sobre o
fenômeno religioso. Em Weber, Troeltsch e Niebuhr o termo seita foi usado para explicar um
contexto específico e bem diferente do brasileiro. Seu transplante carrega problemas

heurísticos que de certa forma limitam as conclusões que não aparecem senão como
paradoxos. Soma-se a isso a dimensão ideológica do termo seita que carrega um cunho
negativo em seu uso comum na designação de grupos religiosos que não seriam “legítimos”.

Considerações finais
Conclui-se, com o propósito de engajar uma reflexão sobre a vicinal análise de
Freston, que o trato sectário das ADs é limitado em sua fundamentação teórica e heurística
para dar conta das dinâmicas dessa organização religiosa. Essa crítica não objetiva uma
contestação de sua obra na íntegra, mas apenas no uso do conceito de seita como elemento
explicativo da participação política desse grupo pentecostal. A conclusão de uma situação
ambígua na participação política dos pentecostais dada pelo autor é rasa se levarmos em
conta as limitações do conceito em tela. Além disso, as ADs não são um grupo monolítico e
estariam, já na época dos seus estudos, mais para o tipo denominação do que para o tipo
seita, se quisermos trabalhar com essas nomenclaturas, haja vista seu protoengajamento no
mundo e sua reprodução no tempo.
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“A salvação vem dos pentecostais”: uma análise compreensiva
da cosmovisão pentecostal
Ismael de Vasconcelos Ferreira*
Resumo: “Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a
salvação vem dos judeus.” (Mateus 4.22). Este versículo bíblico, que de acordo com a
tradição cristã foi dito por Jesus Cristo em referência à sua messianidade, tem muito a
explicar acerca das interpelações pentecostais na sociedade contemporânea. Naquela
ocasião, Jesus falava à “mulher samaritana” acerca da verdadeira adoração, ou seja, daquilo
pelo qual ela realmente deveria amar profundamente. No contexto atual, os pentecostais
tomam para si a responsabilidade judaica e buscam mostrar ao mundo que aquela salvação
é proveniente de si mesmos, haja vista se considerarem os embaixadores de Deus na terra. A
partir desta comparação, esta comunicação objetiva discutir acerca dos modos de produção
de sentido dos pentecostais, responsáveis pela elaboração de uma visão de mundo
interpeladora das práticas do homem secular, demonstrando que ainda persiste uma visão
encantada deste mundo. Para tanto, serão apresentados alguns resultados preliminares de
entrevistas, em modo de discussões, realizadas com pentecostais da cidade de Juiz de ForaMG, constantes de uma pesquisa de campo que vem sendo realizada por ocasião da
elaboração de minha tese doutoral.
Palavras-chave: Cosmovisão. Pentecostalismo. Salvação.

Introdução
A comunicação a seguir é fruto de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida no
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Aqui, de forma resumida, busco demonstrar os modos como os pentecostais atuam no
mundo secular, considerando problematizações levantadas em pesquisas anteriores acerca
do conflito político-religioso encabeçado principalmente por esses pentecostais.
Para tanto, lanço mão de um referencial teórico que permite uma análise mais
compreensiva, e menos analítica, do fenômeno religioso pentecostal, algo que leva em conta
a relevância dos mitos e ritos para a constituição do modo de ser pentecostal. Esta
*
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comunicação, especificamente, está embasada no modo como Paul Tillich considera a
religião, como algo que manifesta intenções profundamente constitutivas que
inevitavelmente interferem em constituições mais seculares, como a política.
Como fonte primária, utilizo algumas falas de fiéis pertencentes a igrejas
pentecostais da cidade de Juiz de Fora e que compõem o material de entrevistas que
aprofundarei na pesquisa doutoral que venho desenvolvendo no programa de pós649

graduação supracitado. Neste texto, essas falas surgirão no sentido de problematizar as
análises já realizadas acerca da participação pentecostal na política, ocasionando uma
possível nova abordagem aos estudos de pentecostalismo.

1. A compreensão mítica da experiência pentecostal
Embasado em uma experiência de produção de sentido acarretada primordialmente
pela conversão, o pentecostal estabelece um modo de percepção e julgamento do mundo a
partir desta experiência definidora. Considerando que ele, ainda enquanto neófito na
religião institucionalizada, não tem acesso a conteúdos doutrinários e teológicos pertinentes
à tradição, seu julgamento ainda será primário, pouco embasado e frágil, contudo, já
bastante interpelador.
Passado algum tempo de sua conversão, e portanto de sua primeira experiência
pentecostal, há o incremento daqueles conteúdos outrora desconhecidos e que, por se
associarem à experiência de conversão, alcançam um status de “verdade” que se contrapõe
a todo o histórico pregresso do fiel. Isto porque a mensagem pentecostal, neste caso em
específico, além de um papel formativo, tem também um papel questionador acerca do
status quo do convertido226. O neoconverso é sempre um “ex”, sendo o ponto definidor sua
própria conversão que se torna um mito fundante agregador de vários outros mitos que
compreenderão sua cosmovisão.
Neste sentido, começam a fazer parte de seu ideário as interpretações produzidas
pela tradição a que está filiado, no caso o pentecostalismo, acerca da bíblia, livro sagrado
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A ressalva que faço aqui acerca do caso pentecostal é que esta mensagem não é exclusiva desta tradição,
tendo sido herdada do protestantismo histórico que, conforme Antonio Gouveia Mendonça, serviu de molde
para todas as demais tradições que guardam laços hereditários do protestantismo (MENDONÇA, 1990).

dos cristãos e aqui, o texto primordial dos pentecostais. O pentecostal, semelhante ao
homem que tem um encontro com seu deus, lembrando Émile Durkheim, “não é apenas um
homem que percebe verdades novas que o descrente ignora, é um homem que pode mais.”
(DURKHEIM, 2003, p. 459). Por isso, agora em sua “nova vida”, tende a questionar não só a si
mesmo acerca de seu modo pregresso de vida, como a realidade que lhe circunda, tendo
como pressuposto o poder do mito que agora lhe orienta.
Nisto, e retornando ao comentário acerca da bíblia, esta assume um papel crucial em
sua “nova vida”, impelindo-o a tomá-la de modo literal e imperativo. A análise do
pentecostal quanto ao mundo que o circunda tem como parâmetro o que a bíblia lhe
orienta, a partir da interpretação produzida por si mesmo, o fiel, ou facilitada por alguém da
tradição responsável pelo repasse da interpretação à comunidade dos fiéis, normalmente
um pastor ou um pregador. Aqui já podemos observar como os modos de produção de
sentido do pentecostal tendem a ser condicionados a certa epistemologia que intenta a
padronização de seu pensamento e ação. Podemos também constatar o distanciamento do
pentecostal de sua primeira experiência, a de conversão, que o norteou em sua busca de
sentido, que o fez encontrar-se consigo mesmo, aplacando as crises existenciais que vinha
sofrendo, e agora acrescentando, e por vezes substituindo, aqueles modos primeiros e
incondicionais por outros condicionados, mas considerados incondicionais, utilizando aqui os
termos de Paul Tillich quando analisava a dinâmica da fé (TILLICH, 1974).
Esta nova construção mítica, que ainda se nutre da primeira experiência de
conversão, tende a caracterizar o fiel como um pentecostal de fato, haja vista o “ser
pentecostal” estar relacionado a uma construção cultural, pertencente a uma comunidade
de sentido responsável por dar forma aos conteúdos incondicionais do fiel. Esta cultura, da
forma como é praticada, não se apresenta como um meio capaz de auxiliar o fiel na
manutenção de sua experiência primordial, mas assume-se como o fim da busca de sentido,
algo que a torna “demônica”, “idólatra”, nos termos de Paul Tillich (TILLICH, 1974).
Assim, a experiência pentecostal primordial, aqui considerada como a “conversão”,
assume-se provisória em função de outros condicionantes provisórios, produzidos pela
tradição religiosa a que o fiel agora está filiado. Suas atitudes e pensamentos permanecerão
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fiéis à experiência fundante, mas encorpados por uma cultura que almeja ser final, e de fato
o é, se considerarmos o aspecto demônico defendido por Paul Tillich227.
Esta seria, portanto, uma breve discussão acerca de como os pentecostais
interpretam sua missão no mundo, tendo como parâmetro os termos e meios que eles
mesmos se utilizam a fim de demonstrar sua experiência religiosa.
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2. O senso de responsabilidade pentecostal
Uma vez inserido na tradição pentecostal, o fiel (ou o crente, como utilizarei a partir
de agora) assume-se responsável por tudo o que lhe foi manifesto por ocasião de sua
experiência religiosa. Conforme afirmei no item anterior, a conversão acarreta um senso de
julgamento acerca da realidade atual e pregressa do agora crente. Mas este senso não se
resume somente à sua pessoa, nem a um sentimento de alívio ou prazer que se dará a partir
de então. Sua percepção acerca do mundo é, antes, negativa, de rejeição àquela condição
anterior. E não fica somente nisso.
À semelhança da narrativa bíblica da “mulher samaritana”, mencionada no resumo
desta comunicação, que teve sua vida desvelada por Jesus Cristo e passou de “impura” a
“missionária”, o crente sente-se responsável pela realidade que o circunda, devendo levar a
mesma experiência pela qual ele passou a outras pessoas. Isto demonstra, indo por um viés
compreensivo, um profundo cuidado com a vida, podendo, por vezes, se caracterizar como
uma alteridade.
A crítica a esta dinâmica pode ser feita a partir da forma como é levada a cabo esta
preocupação ou cuidado com a vida, que é o que atualmente vem sendo amplamente
discutido nos meios acadêmicos e de comunicação acerca da participação evangélica, e
principalmente pentecostal, na esfera pública. Tomado por este senso de responsabilidade
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Para Paul Tillich, todo homem é tomado por uma preocupação última que não se subjuga a questões
provisórias. Esta preocupação é manifesta por meio da fé, que é o “estar possuído por aquilo que nos toca
incondicionalmente” (TILLICH, 1974, p. 5). O problema da idolatria surge quando formas culturais, que são
condicionadas, desejam (e conseguem) tomar o lugar da substância incondicional, assumindo um pretenso
caráter último, sem, contudo, o ser. A fé nestas formas culturais assume um status de idolatria, mas que ainda
guarda a mesma disposição de interpelação, sendo, portanto, dialética e ambígua, assim como a religião
institucionalizada (TILLICH, 1974).

quanto à vida humana, o crente passa a ver o mundo secular como algo que precisa ser
combatido, haja vista promover uma cultura negativa, favorável à “pecaminosidade do
homem e aos prazeres da carne”, conforme o relato de um dos entrevistados da pesquisa.
Neste sentido, o crente age conforme a mesma experiência mítica da mulher
samaritana que, convencida e convertida à mensagem de Jesus Cristo, achou-se na
responsabilidade de levar esta experiência de transformação aos seus contemporâneos,
conforme a narrativa bíblica. Aqui vale a ressalva que, por não se darem com os judeus, os
samaritanos repudiavam quaisquer manifestações provenientes daqueles. Contudo, diante
da alegação de Jesus de que “a salvação vem dos judeus” e da argumentação que veio em
seguida acerca da metáfora da “água que sacia toda a sede”, os samaritanos, começando
pela mulher, passaram a ver em Jesus, um judeu, como o salvador de suas vidas.
Com relação aos crentes hodiernos, não há uma resposta positiva dos não crentes (a
sociedade secular, no caso) à mensagem da salvação proveniente de Jesus e, neste caso, a
partir dos pentecostais, contrariando o exemplo dos samaritanos que foram sensíveis à
mensagem de Jesus e da mulher samaritana. A diferença é que agora, os crentes buscam, a
todo custo, incutir na mente de seus contemporâneos esta mensagem de salvação, algo que
não acontece de forma pacífica e tolerante já que não há diálogo, mas doutrinação
fundamentalista. Julgam os crentes que “o mundo não consegue discernir entre o bem e o
mal, pois está com sua mente cauterizada pelo pecado, pelas concupiscências do mundo”,
de acordo com um de nossos entrevistados. Para este mesmo entrevistado, “somente
aceitando Jesus o homem pode viver plenamente e gozar da salvação. É por isso que
pregamos o evangelho, a palavra de Deus, tentando convencer o homem de seus pecados e
convertê-lo a Jesus Cristo”.

3. A nova “ordem pentecostal” na esfera secular
Na tentativa de expandir esta mensagem de salvação, os crentes agora enveredaram
por caminhos outrora desconhecidos de suas práticas rituais. O espaço público passou a
constituir-se em uma extensão do espaço sagrado dos templos. A incursão dos crentes na
esfera secular, outrora profana, sacralizou-a a partir do incremento de uma “ordem
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pentecostal” que passou a interpelar o status quo da política que, por causa da laicidade,
vivia tempos de pouca (ou quase nada de) interferência religiosa.
A participação evangélica na política foi, durante anos, pautada por temas mais
burocráticos e institucionais do que propriamente de incremento de doutrinas e de
interpelações sociais. Inicialmente, os evangélicos políticos estavam mais interessados em
concessões de rádio e em garantir a manutenção de seus espaços de culto, para isso
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propondo pautas de não taxação de impostos às igrejas, implicando nisso a não fiscalização
tributária das contribuições recebidas pelos fiéis. O projeto político dos evangélicos era de
manutenção do seu próprio status quo, haja vista considerarem a perigosa presença de
forças do mal que poderiam prejudicar seu cotidiano religioso.
Contudo, a partir da década de 1980, e com mais intensidade no início do século XXI,
os crentes se viram como que subutilizando “a oportunidade que Deus deu para evangelizar
o país através da política”, citando um trecho da fala de um entrevistado, um pastor
pentecostal. Foi aí que o projeto político dos evangélicos precisou ser aprimorado, tendo
que contemplar não só a manutenção do seu status quo, mas “mostrar ao mundo que os
crentes têm o remédio para o pecado que aflige o homem”, ainda citando o pastor
pentecostal entrevistado. Foi então que se iniciou uma transformação, tanto nas concepções
religiosas dos crentes que viam a política como algo “deste mundo”, quanto na própria
agenda política que passou a ser interpelada com novos modos de produção de sentido
provenientes das concepções dos crentes, notadamente pentecostais.
A Frente Parlamentar Evangélica constituiu-se em um “ministério eclesiástico” dentro
da Câmara dos Deputados. Os parlamentares evangélicos passaram a atuar como “profetas”
nas comissões que discutiam questões prementes do cotidiano secular, consideradas mais
progressistas, como homossexualidade e direitos das mulheres. E a própria igreja evangélica
descobriu-se no mundo político, passando a defender e contestar projetos que favoreciam
ou iam de encontro (respectivamente) a concepções ditas morais e éticas, mas bem
alinhadas com suas doutrinas religiosas.
Interesses outros, como os projetos de poder e a aquisição de favores políticos,
mantiveram-se, haja vista fazerem parte da própria dinâmica política, não sendo
exclusividade dos crentes políticos, mas esta “ordem pentecostal” ganhou mais notoriedade,

sendo o foco das análises desenvolvidas por pesquisadores que se debruçam no conflito
político-religioso. Uma questão que levanto nesta discussão é que essas manifestações não
podem ser analisadas exclusivamente de forma conjunta, como se a doutrinação evangélica
na política fosse sempre uma forma de conquista de poder. Reduzir a participação dos
crentes na política tão somente a esta variável desconsidera outras tão significativas, e
mesmo anteriores, responsáveis pela formação do ideário pentecostal.
Minha hipótese é que se os evangélicos, e estes pentecostais, agora enveredaram na
esfera secular, uma boa maneira de compreender esta movimentação é analisá-los
diretamente, buscando conhecer o que os “move incondicionalmente” (TILLICH, 1974).
Nisto, nos depararemos com questões de ordem ontológica, algo que inevitavelmente nos
levará a considerar a fé enquanto promovedora desta dinâmica.

Conclusão
As entrevistas realizadas e apresentadas de forma muito resumida nesta
comunicação tiveram a intenção de demonstrar que, para além das análises acerca das
interpelações pentecostais na política brasileira, existem dinâmicas também significativas
quando se transpõe a barreira sociológica da religião, passando a considerar também uma
perspectiva fenomenológica. Para isso, é necessário ouvir o que têm a dizer os atores desse
processo e considerar suas falas como promovedoras de sentido que quando transbordam,
afetam outras dinâmicas mais perceptíveis ao olhar empírico das análises sobre religião, aqui
considerando a política.
Deste modo, as análises sociológicas do pentecostalismo nos remetem não só a
questões relevantes de pesquisa a partir delas, mas mesmo anteriores, considerando que se
a presença pentecostal nas esferas secular e política brasileiras causa interpelações outrora
inexistentes (ou não tão significativas), aprofundando-se na análise é possível também
encontrar interpelações dentro da própria religião, sendo estas causadoras primárias das
últimas interpelações.
Isto é devido a um profundo senso de responsabilidade dos pentecostais acerca do
“cuidado” com a vida, demonstrado de forma ambígua, daí os constantes conflitos religiosos
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já bastante divulgados pelos órgãos de informação. Esta leitura só se torna possível com a
utilização de um método essencialmente compreensivo, empático, que considera mitos e
ritos enquanto variáveis possíveis de análise, tendo na ciência da religião um locus adequado
a tal abordagem.
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Metanoia Pentecostal: a educação superior na Assembleia de Deus no Brasil
Marcelo Lopes*
Resumo: A presente comunicação intenta lançar luz sobre o fenômeno hodierno da recente
educação superior na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Nesse objetivo, nos
propomos a fitá-lo com um olhar compreensivo cujo lócus metodológico é o da Ciência da
Religião. Isso posto, pode-se dizer que não é novidade alguma afirmar que o
pentecostalismo é uma forma de religiosidade cristã dotada de profundo apelo emocional,
isto é, a experiência extática tem fulcral importância em sua vivência religiosa. Por outro
lado, devido, em parte, ao seu processo de formação no campo religioso estadunidense no
último quartil do século XIX, o pentecostalismo como um todo teve uma forte mentalidade
anti-intelectual, incluindo aqui a Assembleia de Deus brasileira, razão pela qual somente
agora voltam-se para a educação superior como algo a ser valorizado. Todavia, desde as
duas últimas décadas essa mentalidade anti-intelectual vem sofrendo uma mudança
significativa. É o que chamamos, na teologia, de metanoia (μετνοια). Grosso modo, este
termo significa uma mudança de mentalidade; e, de fato, é o que vem ocorrendo nessa
denominação particularmente em relação à educação superior. Percebemos que de uma
rejeição, passa-se a uma valorização. Inclusive, há uma faculdade desta denominação que
tem projeto de tornar-se a primeira Universidade Pentecostal brasileira. Referimos-nos aqui
à Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia da Convenção Geral das
Assembleias de Deus no Brasil – FAECAD. Pensamos, portanto, que o objeto ora em tela é
bastante profícuo para procedermos à investigação científica e alçarmos, uma vez mais, essa
temática deveras pertinente ao campo de estudos da religião.
Palavras-chave: Pentecostalismo; Assembleia de Deus; Metanóia; Educação Superior.

Considerações iniciais
Antes de tudo, informamos o leitor que essa temática perpassa nossa pesquisa de
doutoramento que ora desenvolvemos no PPCIR-UFJF, intitulada: Primavera educacional na
Assembleia de Deus no Brasil? A Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e
Biotecnologia da CGADB como paradigma de uma nova cosmovisão pentecostal sobre
educação, um estudo de caso. Partimos da constatação de que, através da criação desta
Instituição de Ensino Superior (IES), essa denominação externaliza um mudança significativa
em sua postura em relação à educação de um modo geral, e a superior particularmente. Isto
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é: passa de uma mentalidade anti-intelectual a uma valorização da educação superior.
Destarte, pensamos que este fenômeno possui relevância para aqueles que se dedicam a
pesquisar o pentecostalismo assembleiano.
Para além de tentar explicar tal fenômeno, nosso intuito aqui é lançar luz sobre
nosso objeto. Trata-se, portanto, de uma abordagem interpretativa, com a qual intentamos
contribuir para uma reflexão acerca desse fenômeno, cuja chave hermenêutica situa-se no
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âmbito do paradigma compreensivo, através das lentes da Ciência da Religião.

Da “antiga” mentalidade
Em primeiro lugar é preciso compreender como o anti-intelectualismo medrou
no pentecostalismo nascituro, para que se possa compreender o porquê do pentecostalismo
brasileiro possuir essa pecha. Obviamente há fatores conjunturais de ordem histórica, social,
teológica e étnica, inclusive, que levaram o movimento pentecostal nascituro a ter uma
atitude anti-intelectual. Para podermos compreender como se desenvolveu essa
mentalidade anti-intelectual no pentecostalismo, talvez seja
preciso transcender o ponto de partida simbólico estabelecido por razões
didáticas – Topeka ou Los Angeles. Há causas mais remotas, aninhadas na
história da igreja cristã, nos movimentos sociais que marcaram o
cristianismo ocidental, eventos esses muitas vezes desprezados pelos
historiadores, favoráveis ou contrários ao pentecostalismo (Campos, 1996,
p. 79).

Nesse sentido, numa perspectiva histórica de longa duração, o pentecostalismo
foi concebido no caldo cultural-religioso norte-americano. Logo, sorveu características desse
último, tendo em mente que o tecido religioso é sempre permeável às interações, ainda que
os especialistas do sagrado (Bourdieu, 2007) se queiram herméticos ou originais. Assim,
segundo Richard Hofstadter, “a mentalidade americana foi configurada no molde do
protestantismo moderno. A religião foi o primeiro campo da vida intelectual americana e por
isso o primeiro campo para o surgimento de uma tendência antiintelectualista” (1967, p. 69).

De fato, o pentecostalismo nascituro possuía uma mentalidade anti-intelectual.
Há variados enfoques que se pode dar para essa mentalidade. Do ponto de vista teológico,
por exemplo, justificava-se uma despreocupação com as coisas do mundo pelo clima de fim
de século, do milenarismo, cuja perspectiva de uma parousia iminente levava o crente a
desvalorizar atividades mundanas, incluindo aí a educação superior como um todo. Ademais,
essa última, segundo criam, tinha um imenso potencial desviante da fé.
Esse período foi marcado por uma suspeita com relação ao clero erudito,
pela ênfase exagerada sobre o que as massas poderiam realizar unindo suas
forças e pela oposição injustificada do homem comum contra os eruditos.
Uma falta de confiança cada vez maior na razão, um interesse crescente na
religião apaixonada e centrada na emoção, uma atitude insurgente quanto
à autoridade, tudo isso contribuiu para transformar a mente religiosa do
país. Esses elementos combinados entre si deram origem a um tipo de
cristianismo inconstante e distinto; tornaram-se ingredientes explosivos
que ao se misturarem, incendiaram a fúria de um inferno antiintelectual
(Nañez, 2007, p. 152-153).

Por outro lado, não se pode ignorar que William Joseph Seymour, propagador do
pentecostalismo da Rua Azusa, era negro e filho de ex-escravos, obviamente, naquela época,
suas condições sociais não lhe permitiam acesso a cursos superiores, tampouco isso
importava para aqueles crentes pentecostais. Uma vida de santidade, os carismas
neotestamentários e a preparação para a segunda vinda de Cristo era o que, de fato,
importava, incluindo aí a empresa missionária, de modo que o Evangelho chegasse a todo o
mundo, condição imprescindível para a parousia.
O pentecostalismo brasileiro descende diretamente dessa matriz pentecostal. No
entanto, a Assembleia de Deus no Brasil (AD) teve ainda influência sueca, pois foram dois
pentecostais suecos advindos dos Estados Unidos que fundaram a Missão da Fé Apostólica
― embrião da Assembleia de Deus no Brasil ― respectivamente, Daniel Berg e Gunnar
Vingren.
Não é possível nas limitações desta comunicação, colocar de forma objetiva as
múltiplas influências do movimento pentecostal assembleiano em solo pátrio, pelo que o
faremos de forma esquemática.
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Ênfase no
emocionalismo
e a condenação
da educação
teológica e
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mundanas.

(RLT)

Antiintelectualism
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Conjuntura
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duração para
obreiros. (RLT)

Valorização da
pobreza e
desvalorização do
estudo acadêmico
como virtudes
religiosas, estas
deveriam ser
cultivadas pelos

Ênfase nas “coisas”
espirituais e
preparação para a 2ª
vinda de Cristo,
tendo como
consequência a
desvalorização de
tudo o que é
mundano, inclusive a
educação acadêmica.

fieis pentecostais
“quentes”.

BERG/VINGREN
AD Brasileira

Assim, o anti-intelectualismo predominou durante praticamente toda história da
AD brasileira. É claro que houve dissidências pontuais que não tiveram força suficiente para
romper com tal mentalidade, ao menos institucionalmente. Mas influências exógenas ao
campo religioso brasileiro iriam iniciar o processo de metanoia. Referimo-nos aqui aos
missionários assembleianos estadunidenses

Da recente(?) metanoia
Antes de desenvolvermos este tópico, é interessante aclarar o termo que anima
esta comunicação. Nesse sentido, segundo Strong (2002, p. 1509), o termo grego metanoia
(μετνοια) significa mudança de mente, ou seja, mudança de um propósito que se tinha
outrora. Nossa comunicação é animada justamente por esse conceito, pois pensamos que,

de fato, é o que está ocorrendo hodiernamente na Assembleia de Deus no Brasil, sobretudo
que concerne à valorização da educação superior de um modo geral.
Podemos afirmar que um “inverno intelectual” prevaleceu durante a maior parte
do centenário da AD brasileira. Entretanto, com a chegada de missionários da AD norteamericana ao Brasil a partir de 1936 228, paulatinamente este posicionamento reticente dos
suecos em relação à educação começou a ser questionado, ao menos. Nesse sentido,
cumpre registrar uma tentativa inicial de implantar a educação teológica formal visando à
preparação dos ministros, por ocasião da realização da 4ª Semana Bíblica das Assembléias
de Deus no Brasil, ocorrida no período de 16 a 23 de maio de 1943 (Daniel, 2004).

Foi no final da tarde do dia 19 que começaram os primeiros debates
convencionas sobre o ensino teológico formal nas Assembleias de Deus.
Esses debates se estenderiam até a tarde do dia 20. Anos depois, a
Convenção Geral discutiria novamente o assunto em, outra serie de
debates. Foi o pastor John Peter Kolenda que apresentou o assunto naquela
tarde. A pergunta levantada por ele como gancho para entrar no tema foi:
“que mais poderemos fazer para contribuir para a idoneidade dos nossos
obreiros?” O pastor Paulo Leivas Macalão foi o primeiro a sugerir medidas.
A proposta era interessante. Ele falou da possibilidade de as Assembleias de
Deus criarem uma escola bíblica noturna para obreiros, com ministrações
semanais fixas nos dias em que os obreiros tivessem as noites
desimpedidas de cultos principais. Foi apresentado também um plano de
estudo por correspondência. Aproveitando o assunto, o missionário norteamericano Lawrence Olson, que chegara ao Brasil havia cinco anos e estava
servindo ao Senhor em Lavras (MG), foi mais além, lançado a proposta de
as Assembleias de Deus no Brasil abrirem institutos bíblicos, escolas
teológicas, seminários pelo país. Como introdução para o seu assunto, o
pastor Olson começou citando 1 Timóteo 4.13 para em seguida mostrar “a
necessidade de os obreiros se aprofundarem mais na Palavra de Deus e
estudarem mais”. Após a exposição do missionário, o pastor Paulo Leivas
Macalão pediu a palavra para discordar, dizendo que seria “perigoso”
investir muito na educação teológica do obreiro. Ele falou “do perigo da
muita sabedoria”, referindo-se ao intelectualismo, à possibilidade do
muito estudo esfriar o obreiro (Daniel, 2004, p 194, grifo nosso).

A partir dessa Semana Bíblica (Convenção Geral), tais controvérsias em torno da
educação teológica, e que por simpatia afetavam também a educação acadêmica, passaram
a permear outras Convenções e sempre gerando não poucas celeumas. Prova disso foi que,
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É interessante registrar que, “na verdade, a Missão Livre Sueca se opunha à entrada das Assembléias de
Deus norte-americanas no Brasil. A Missão Sueca sugeriu, certa vez, que os americanos trabalhassem na
Argentina, Uruguai e em outros países da América do Sul” (Araújo, 2007, p. 465).
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mesmo sem o apoio da CGADB, o casal de missionários da AD norte-americana João Kolenda
Lemos e Ruth Dorris Lemos fundou em 1958, em Pindamonhangaba – SP, o primeiro
instituto bíblico da AD brasileira, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus (IBAD). Mais
tarde, outro instituto bíblico foi fundado, também por iniciativa norte-americana, só desta
vez no Rio de Janeiro em 1961, o Instituto Bíblico Pentecostal (IBP) (Araújo, 2007; DANIEL,
2004).
Desse modo, percebe-se que a iniciativa dos missionários pentecostais norte661

americanos foi fundamental para lançar a semente da educação teológica formal na AD
brasileira. Mas não só, esta semente germinou, de modo que na Convenção de 1983, na
resolução sobre a ordenação ao ministério, uma das recomendações expressas foi a de que
o candidato fosse “qualificado teologicamente para o manejo da Palavra” (Daniel, 2004, p.
492).
A FAECAD é fruto indireto desses missionários e de obreiros nacionais visionários
não conformados com a mentalidade anti-intelectual que crassou na AD brasileira. Portanto,
este é uma questão não negligenciável na historiografia assembleiana. Obviamente, também
há questões de fundo que influenciaram essa metanoia, como, por exemplo, o Plano
Nacional de Educação (PNE) de 2001, que visava ampliar o acesso à educação superior,
sobretudo dos jovens.

Considerações finais
Como se pode perceber, não houve um ponto de inflexão nessa metanoia
pentecostal com relação à educação superior. Antes, foi um processo difícil e que, ainda
hoje, encontra resistências por parte de leigos e especialistas do sagrado dessa
denominação. Contudo, a FAECAD pode ser um instrumento para o assembeliano romper
com a pecha de “religião de pobres ‘primitivos e ignorantes’” (Dias, 2012, p. 378).
Não obstante, afirmamos que a FAECAD não é um fenômeno estanque e
pontual, há um número significativo de crentes pentecostais da AD realizando cursos
superiores. Na pós-graduação stricto sensu também se fazem presentes, sobretudo nos
cursos de Teologia e Ciências da Religião. Além disso, há Faculdades Pentecostais buscando a
autorização e o reconhecimento de seus curso s junto ao Ministério da Educação. Assim,

como diria Gedeon Alencar, uma faculdade confessional pentecostal e, mais
especificamente, assembleiana,
com graduação e pós, que seria absolutamente inimaginável nos anos
anteriores no universo assembleiano; e, ainda hoje, em alguns grupos
assembleianos, com certeza é abominável: curso de administração
eclesiástica. É o máximo de racionalidade econômica (Alencar, 2012, p.
189).

Finalmente, pensamos que se abre atualmente na AD brasileira, um horizonte
deveras promissor. A vertente adepta do carismatismo tendo incursão na academia é algo
que a médio e a longo prazo pode causar modificações significativas no ethos assembleiano.
Estaria a religião do Espírito se enamorando com a racionalidade? Que resultará dessa união
no assembleianismo, isto é, coração e mente? Tais respostas não podem ser dadas no tempo
presente, mas num futuro próximo, quem sabe...
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“Ortodoxia e Renovação Espiritual” nas Igrejas Batistas – Tensões e rupturas
Thiago Moreira*
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Resumo: Foi especialmente durante as décadas de 1950 e 1960 que a experiência
pentecostal adentrou as portas do protestantismo tradicional, histórico, no Brasil como uma
possibilidade de se (re)apropriar de uma espiritualidade originária do cristianismo primitivo
e dar à experiência religiosa protestante um novo fôlego. A entrada pentecostal, carismática,
no protestantismo não se deu uniformemente, as tensões provocaram desgastes
institucionais que, em alguns casos, culminaram em cisões e posterior formação de novas
denominações eclesiásticas. Esta comunicação tem a intenção de trazer alguns aspectos que
possam contribuir para a compreensão do movimento carismático nas igrejas batistas
brasileiras. Outrossim, não só contribuições para a compreensão daquele momento histórico
propriamente dito, mas de suas possíveis e prováveis influências nas igrejas que dele
derivaram ou por ele se deixaram influenciar nos anos que se seguiram. É o caso da Igreja
Batista da Lagoinha, Belo Horizonte-MG, uma igreja que foi fundada na irrupção deste
movimento carismático onde as manifestações dos dons espirituais oriundos do batismo
com o Espírito Santo eram noticiadas e pregadas.
Palavras-chave: Movimento carismático. Batismo com o Espírito Santo. Igrejas Batistas.
Rupturas.

Introdução
O retorno às origens, ao momento originário ou primordial é uma constante nas
dinâmicas entre tradições religiosas e as interferências internas e externas que lhe desafiam
a amoldar-se ou encerrar-se em um corpo de dogmas ou práticas que lhes permitam
manter-se o mais incólume possível ante tantas transformações que poderiam lhes sobrevir.
A rigidez e a sistematização de um corpo de normas se prestaria a manter a
experiência originária tal como se encontrava. De igual forma, os chamados períodos de
avivamento ou despertamento (já nos situando na seara tradição cristã) seriam tentativas de
experienciar este fato primordial. Ambas possuem o mesmo intuito, porém de forma
diversa, já que aquela se pauta mais em uma espécie de ortodoxia e esta em uma forma de
forma ortopraxia.

*

Mestrando em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Programa de Pósgraduação em Ciência da Religião (PPCIR). Bacharel em Direito. Bolsista Capes. E-mail:
thiago_moreira83@yahoo.com.br

Não é diferente quando nos atentamos ao protestantismo, notadamente, no caso
deste estudo, do que se encontra em terras brasileiras. Outrossim, nos seria mais apropriado
dizermos protestantismos a protestantismo, haja vista que este último nos levaria ao
equívoco de dizermos que as igrejas protestantes possuiriam uma unidade teológica,
devocional e cúltica, o que não se verifica.
Neste sentido, bem observa Rubem Alves (1979, p. 29) que todos estes
protestantismos seriam frutos de rupturas e continuidades na unidade ideológico-teológica
de que se nutrem as igrejas. Entretanto, em alguns casos, certas igrejas não viram a
uniformidade doutrinária como essencial à unidade da comunidade, para outras, por sua
vez, a unidade doutrinária se constitui na marca fundamental de identidade.
Dentre as questões ventiladas no seio destas igrejas e que provocaram, em algumas
situações, tensões e rupturas, se encontra a questão da expansão pentecostal e de sua
influência no âmbito interno das igrejas protestantes tradicionais.
Em se tratando das igrejas batistas, esta expansão e entrada da experiência
pentecostal através do movimento carismático transformaram-se em um desafio teológico e
institucional, especialmente no que concernia à práxis carismática em si.

1. O movimento “Renovação Espiritual”
Para abordarmos alguns aspectos da irrupção do movimento carismático no
protestantismo brasileiro, mais detidamente nos setores batistas, os nomes de algumas
figuras devem ser levados em consideração pela relevância que tiveram em sua formação e
propagação. Destacam-se a missionária norte-americana, Rosalee Appleby e os pastores
batistas José Rêgo do Nascimento, Enéas Tognini e Rosivaldo de Araújo.
Contudo, cumpre-nos alertar de antemão que este movimento de carismatização
não se resume a um único momento histórico, visto que é fruto de um desenvolvimento
linear da história e de diversos acontecimentos que lhe antecederam ou lhe foram
concomitantes. Poderíamos citar, não exaustivamente, os avivamentos estadunidenses
(séculos XVIII e XIX), o avivamento pentecostal na Rua Azusa (1906), a chegada do
pentecostalismo “clássico” representado na fundação da Congregação Cristã do Brasil (1910)
e Assembleia de Deus (1911), o movimento pentecostal americano, o carismatismo nas
igrejas protestantes históricas e tradicionais, inclusive as que se instalaram no Brasil, mas
sempre pautados em uma busca por uma espiritualidade (re)avivada.
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Rosalee Appleby era uma missionária batista norte-americana que juntamente com
seu esposo também missionário, David Percy Appleby, vieram ao Brasil em 1924
patrocinados pela Junta de Missões Estrangeiras do Sul dos Estados Unidos para somar
forças a frente de expansão batista.
Afora o necessário período de adaptação cultural e a superação da barreira
linguística, Rosalee no dia 15 de outubro de 1925 perde seu esposo e horas depois dá a luz a
seu filho, também chamado de David. Decidida a permanecer no Brasil a despeito do
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ocorrido, Rosalee passa ao trabalho missionário tanto nas ruas, “plantando igrejas” e
escrevendo livros e folhetos, chamados de “Vida Vitoriosa” os quais enviava aos pastores e
líderes batistas, com mensagens acerca de avivamento espiritual e revestimento de poder.
Mensagens que certamente eram fruto das inspirações avivalistas que recebera e que a
nutriam.
A busca por avivamento, por um novo fôlego, na obra missionária e eclesiástica
remete à crítica que se fazia ao protestantismo tradicional das igrejas históricas de missão
ou de imigração que se alocaram no Brasil.
Dentre os pastores que comungaram com os desejos de Rosalee por renovação
espiritual, Enéas Tognini e José Rego do Nascimento, podem ser citados e foram
reconhecidos divulgadores da renovação espiritual ao lado do também pastor batista
Rosivaldo Araújo (autor do hino “Obra Santa” que se tornou a música oficial do movimento).
O pastor José Rego do Nascimento foi considerado, por muitos, o sucessor do
trabalho de renovação espiritual iniciado por Rosalee. Para João Leão dos Santos Xavier
(1997, p. 68), Rosalee Mills Appleby lançou as bases do avivamento através de seus folhetos
e livros, mas José Rego do Nascimento “espalhou fogo na seara. Ele é de fato o primeiro
entre todos. Foi ele quem levou a chama do avivamento, chamado de Renovação Espiritual,
a todos os cantos do país do Cruzeiro do Sul”.
Entretanto, existem algumas diferenças entre o movimento de renovação quando
capitaneado por Rosalee em face do período em que esteve com seu sucessor, José Rêgo do
Nascimento. Existiriam, assim, dois momentos.
Interessante ressaltar que, no primeiro momento do propósito de Renovação
Espiritual, não se parece haver uma ênfase nas experiências de êxtase, de glossolalia e de
dons. Ao menos não é o que se pode extrair dos relatos e textos encontrados sobre Rosalee

e o período em questão, que poderíamos denominar de pré-renovacionista, anterior à cisão
denominacional.
Os dons espirituais e experiências extáticas foram a tônica de outro momento,
quando a Renovação Espiritual já estava sob a chancela de Enéas Tognini e José Rêgo do
Nascimento, inclusive pelo que se pode inferir do evento que pode ser visto como marco
inicial do movimento, a experiência religiosa ocorrida na Biblioteca do Seminário Batista do
Sul do Brasil em outubro de 1958, que será abordada mais detidamente adiante.
Desta forma, poderíamos estabelecer ainda que precariamente a hipótese de que,
não obstante os argumentos de Rosalee, José Rêgo do Nascimento e Enéas Tognini (futuros
sucessores de Rosalee na liderança da Renovação Espiritual) girarem em torno da
experiência de batismo com o Espírito Santo, suas ênfases eram distintas em certos
aspectos.
A princípio não houve rejeição do movimento, vez que o mesmo procurava
legitimar-se através da justificativa de ser um desdobramento, uma continuidade ou um
retorno dos avivamentos que lhe antecederam. Neste sentido, fez-se uso das narrativas dos
avivamentos americanos, sem esquecer de avivalistas como Charles Spurgeon, Charles
Finney e D. L. Moody. A rejeição ocorreu no momento em que se passou a vincular o
avivamento brasileiro com o movimento pentecostal e a ênfase na manifestação de dons
espirituais.
Rosalee pregava a necessidade de avivamento, mas este se voltava mais para a
questão de experiências intimistas, como a oração e a santificação, e assuntos concernentes
ao bom procedimento e distanciamento do “mundanismo”. A ideia de batismo com o
Espírito Santo como uma experiência imediata ou subsequente à conversão também era
levantada, porém, sem a ênfase nos dons espirituais (embora de forma ou outra pudessem
ocorrer), dentre eles a glossolalia.

2. A Igreja Batista da Lagoinha no epicentro da renovação espiritual
A identificação do nome Igreja Batista da Lagoinha (IBL), Belo Horizonte-MG, com o
grupo que se intitula Ministério de Louvor Diante do Trono (DT) seria quase que instintiva. O
sucesso midiático deste grupo de fato deu alcance e notoriedade à instituição, porém, suas
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origens possuem recortes históricos distintos, haja vista que o DT surgiu no final da década
de 1990, período da proliferação dos meios de comunicação em massa, com o lançamento
de seu primeiro CD em 1998 e a IBL inaugurou-se em 1957.
Fundada em 20 de dezembro de 1957, a IBL, surge da união de alguns membros da
igreja batista do Barro Preto e Floresta (aproximadamente 30 pessoas) que tinham o intuito
de congregarem, inclusive chamando o pastor José Rego do Nascimento para dirigir os
trabalhos da igreja, já em maio de 1958.
667

José Rêgo do Nascimento, que já havia passado por uma experiência pentecostal, ao
mesmo passo em que dirige os trabalhos da igreja, inicia um ministério itinerante
propagando o avivamento em igrejas e congressos, inclusive através de um programa de
rádio chamado, por sugestão de Rosalee Appleby, Renovação Espiritual, nome este que
passou a identificar o movimento carismático no protestantismo brasileiro.
No penúltimo dia de um evento no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil
realizado entre os dias 11 e 18 de outubro de 1958, o pastor José Rêgo foi convidado por
alguns seminaristas para participar de uma reunião de oração (vigília) na biblioteca do
Seminário. José Rêgo, em carta endereçada e Enéas Tognini (TOGNINI; ALMEIDA, 2007, p.
55-57), narra que cerca de 50 seminaristas oravam e cantavam até que, por volta da quarta
oração “aconteceu pentecostes. O Espírito caiu sobre a casa, possuindo a muitos. Alguns
seminaristas se deixaram cair no chão, outros por sobre as mesas, outros se levantaram e
muitos confessavam pecados em voz alta, ouvindo-se gemidos e sons de choro incontido”.
As experiências narradas eram variadas, riso, choro, alguns pediam para que a experiência
parasse por não mais suportarem e outros, pelo contrário, não queriam que ela cessasse.
Contudo, esta mensagem avivalista não encontrou guarida na unanimidade dos
membros, instalando a mesma crise doutrinária que permearia as discussões das outras
igrejas batistas e respectivas convenções estaduais (e nacional).
As consequências dos eventos na biblioteca do Seminário Batista do Sul do Brasil,
foram sentidas inclusive no seio da IBL. Pouco tempo depois, um grupo de pessoas membros
da IBL, autointitulada “Minoria Fiel” foi contrária às mensagens avivalistas o que culminou
na retirada dos demais membros, já que o contrato de aluguel do galpão onde a IBL se
instalava estava em nome de um dos que eram membros deste grupo.
A renovação espiritual permaneceu sendo propagada e a IBL passava a se diferenciar
do tradicionalismo que era característico até então das igrejas batistas, inclusive, com várias

vigílias e cultos que se estendiam para além de um horário pré-fixado, onde havia
manifestação de dons espirituais, batismo com Espírito Santo e notícias de curas sendo
realizadas no local, notadamente em um culto chamado “Culto de Poder” ou culto da oração
da fé, que foi um culto organizado pelo pastor José Rêgo do Nascimento. Após uma visita a
uma das campanhas promovidas pelo bispo Robert McAlister. Por estes motivos, dentre
outros, a IBL é um dos principais exemplos do que se convencionou chamar protestantismo
renovado.

3. As reações dos setores batistas tradicionais - Tensões e rupturas
Para os batistas a reta doutrina (ALVES, 1979) sempre foi alvo de grande
preocupação, motivo pelo qual a ortodoxia de seus seminários eram um dos eixos pelos
quais giravam alguns de seus maiores conflitos (MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p.
108). Tal reta doutrina gerou certa forma de fundamentalismo que se pauta, dentre outras,
na inerrância das Escrituras e na impossibilidade de negociar a interpretação que foi adotada
como fidedigna em face de movimentos que lhe sejam contrárias. É neste sentido que
trabalharemos com o termo fundamentalismo.
Nestes encontros e desencontros entre fundamentalistas das igrejas protestantes
tradicionais e carismáticos as principais críticas partem do campo teológico-doutrinário, mas
que refletem de forma incontestável em sua práxis. Enquanto os fundamentalistas acusam
os carismáticos de “darem primazia à experiência religiosa em vez da fidelidade doutrinária,
aqueles devolvem a acusação, alegando que a falta dessa experiência afeta os resultados da
leitura da Bíblia” (MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p. 131).
E é justamente nesta crítica que se pautaram aqueles que buscavam um
(re)avivamento nas igrejas protestantes, já que acreditavam que a ortodoxia e a rigidez
doutrinária enrijeceram a espiritualidade que era praticada no seio destas igrejas tornando
mais fria e apática.
Não obstante o episódio ocorrido na biblioteca do Seminário Teológico Batista do Sul
do Brasil ser considerado o epicentro, o ponto zero, deste movimento. Existem pontos de
tensão anteriores que poderiam ser trazidos a lume.
Neste sentido, é válido lembrar que o contato dos batistas brasileiros com a
experiência pentecostal não se deu primeiramente no decurso deste movimento
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renovaciosnita. Seria o caso da vinda dos missionários suecos, Gunnar Vingren e Daniel Berg,
que mais tarde seriam considerados precursores do movimento pentecostal brasileiro.
Outros pontos de tensão também podem ser vistos nos debates veiculados nos
textos do “O Jornal Batista” das décadas de 1950 e 1960.
Diante da irrupção do movimento carismático e tendo em vista a necessidade dos
batistas em preservarem sua estrutura teológica e institucional, como critério de identidade,
a Convenção Batista Brasileira (CBB) exarou parecer, chamado “parecer da Comissão dos
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Treze”, no qual ficou decidido que “qualquer experiência emotiva ou sensível de cunho
pessoal” que algum crente ou grupo de crentes tenha tido e atribua ao Espírito Santo, por
mais genuína que seja para o indivíduo ou para o grupo, “de modo nenhum pode constituir
um exemplo ou um padrão a ser imitado por outros crentes, nem tampouco pode constituir
base para doutrinamento dos outros ou para campanhas de avivamento”.
Após, em meados da década de 1965, algumas igrejas batistas foram desligadas ou
desligaram-se da CBB formando, mais adiante, a Convenção Batista Nacional (CBN) na qual
se filiaram as igrejas batistas renovadas.

Conclusão
Não obstante a impossibilidade de tratarmos neste breve texto todas as complexas
nuances que permeiam o movimento carismático protestante brasileiro, nosso intento era
trazer algumas contribuições para a compreensão não só do momento histórico de eclosão
de tal movimento, mas da experiência religiosa de alguns daqueles que nele se inseriram.
Partimos da hipótese de que o estudo deste momento histórico poderá nos fornecer
aporte teórico e histórico para uma análise mais bem estruturada das formações
protestantes atuais, uma vez que boa parte (para não se dizer todos) dos elementos desta
estrutura teológico-doutrinária e práxis se veem replicadas (ainda que somente seu núcleo
duro) nas igrejas que lhes sobrevieram, como no caso da Igreja Batista da Lagoinha.
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A ordem constitucional positiva revela-se como um reconhecimento jurídico de valores
sociais consagrados pela sociedade. Nesse sentido, os direitos fundamentais são de suma
importância por serem inerentes à própria natureza humana, devendo ser respeitados e
protegidos pelo Direito e pelo povo. A Constituição Federal, em vários dispositivos (artigos
5º, 19, 143, 150, 210, 213 e 226), consagrada o direito fundamental da liberdade religiosa.
Esse direito desdobra-se em dois outros: liberdade da consciência e liberdade de religião. O
primeiro traduz-se na autonomia moral-prática do indivíduo, a faculdade de
autodeterminar-se no que tange aos padrões éticos e existenciais, seja da própria conduta
ou da alheia. O segundo é o direito de ter ou deixar de ter religião e desdobra-se em várias
concretizações (Liberdade de crença, as liberdades de expressão e informação em matéria
religiosa e a liberdade de culto). Apesar de todos esses direitos e garantias previstos,
hodiernamente presenciamos crimes que agridem a liberdade de muitos cultos religiosos.
Nesse sentido, o presente GT receberá trabalhos que tratem sobre a relação entre Direito e
Religião abordando assuntos como: a compreensão do pluralismo religioso em nosso
ordenamento jurídico vigente, a laicidade, a imunidade tributária das igrejas, a tolerância
religiosa em repartições públicas, a interferência das igrejas em decisões judiciais ou
legislativas, entre outros.

Conversão religiosa na prisão: paradoxos
Ana Idalina Carvalho Nunes *
Resumo: O presente estudo é parte da pesquisa de mestrado intitulada “Religião no cárcere:
caminhos e possibilidades”, que está sendo desenvolvida dentro do Programa de Pósgraduação em Ciências Sociais da UFJF. Utilizando como base teórica a sociologia da
religião, mais especificamente os estudos que abordam as prisões, a pesquisa parte da
abordagem da situação brasileira para, posteriormente, apresentar os dados obtidos
através da etnografia realizada, para atender ao objetivo geral da pesquisa, que é responder
à seguinte questão: qual é, na visão dos acautelados, o efeito da ação religiosa sobre os
indivíduos que se encontram encarcerados no presídio de Cataguases? A resposta, embora
apresente um caráter provisório, torna possível a comparação entre os objetivos dos grupos
atuantes e os resultados alcançados. Fazem parte da primeira etapa da pesquisa (2012 a
2013) quarenta alunos do Núcleo Escolar Sebastião Geraldo Lucindo, do presídio da cidade
de Cataguases (MG) e, da segunda etapa (em fase de elaboração), participam seis expresidiários que vêm sendo acompanhados e entrevistados periodicamente, desde 2014.
Palavras-chave: Religião. Criminalidade. Prisão. Encarceramento.

Introdução
Este breve estudo está fundamentado na visão de sociólogos e antropólogos da
religião que estudam a ação de grupos religiosos em prisões brasileiras, e tem como objetivo
analisar a visão dos acautelados de Cataguases sobre os efeitos da religião no presídio. Para
isso, embora a pesquisa de mestrado utilize dados de 2012 e 2013, este artigo,
especificamente, lança mão dos dados colhidos no ano de 2013 e também de depoimentos
de ex-presidiários que participaram da primeira etapa da pesquisa e que continuam
colaborando com o desenvolvimento do trabalho.
O resultado esperado é a descoberta, a partir da compreensão que pesquisadores
brasileiros apontam para o termo “conversão”, dos efeitos que a religião promove sobre os
que se encontram encarcerados, especialmente no que se refere à sua ressocialização. A
hipótese é de que a religião ofereça para esses indivíduos elementos importantes, quando
não para a sua transformação imediata, pelo menos para que eles possam, pouco a pouco,
mudar a sua percepção de si mesmos, da família e da sociedade, de maneira que tenham
condições de fazer escolhas que favoreçam a sua reintegração social. A partir de um olhar
*
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mais atento sobre esse sentido da “conversão” - como apropriação do discurso religioso e de
elementos que facilitam uma mudança nas relações sociais - os estudos indicam que ela é
fato real dentro dos presídios e que contribui

para uma mudança significativa de

comportamento do acautelado. Mesmo em situações quando o indivíduo que se converteu
na prisão volta a cometer crimes quando resgata o seu direito de ir e vir, sob o ponto de
vista que aqui se desenvolverá, não se pode definir a reincidência como “falsa conversão”,
mas apenas como indício de que a “apropriação” que ele fez do discurso religioso e de dos
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elementos que contribuem para a ressignificação de sua vida ainda não atingiu a força
necessária para a externalização desse discurso e construção de uma vida diferente da que
tinha.
A partir desse ponto de vista, pode-se dizer que a ação de religiosos no presídio é de
fundamental importância para a “conversão”,

como

“transmutação”, “mudança de

opiniões, sobretudo para melhor”229 do acautelado, entendendo que essa “conversão” é
um fator que pode contribuir para a reeducação do acautelado e para a sua reintegração na
sociedade.

A situação brasileira
É muito recente o surgimento de estudos sociológicos e antropológicos sobre
presídios e religiões, motivo pelo qual ainda se mostra escasso o número de pesquisadores
desse campo no Brasil. Entre os que se dedicam atualmente a tal estudo, foi feita a opção de
usar como referência teórica os pesquisadores que integram a edição número 8 da
publicação “Debates do NER”, intitulada “Religiões e prisões”, a saber: Gilse Elisa Rodrigues,
Laula Ordoñez Vargas, Camila Caldeira Nunes Dias, Eva Lenita Scheliga, Edileusa Santana
Lobo e Alessandro Bicca. Eles apresentam, respectivamente, estudos sobre presídios do Rio
de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, contribuindo para
o traçado do cenário da religião em presídios brasileiros. Fazendo um recorte na
problemática da conversão, o que se busca aqui é, a partir de experiências já abordadas em
estudos anteriores, apresentar a situação do presídio de Cataguases, trazendo material que
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possa contribuir para o debate sobre o efeito da ação de religiosos nesses espaços de
reclusão.
Em seu estudo etnográfico com mulheres aprisionadas no Rio Grande do Sul, Gilse
Elisa Rodrigues busca entender a conversão como dinâmica de “transformação do sujeito
com dimensões e significados próprios” (Rodrigues, 2005, p.11), ou seja, o que ela propõe é
uma relativização do conceito de conversão, buscando abranger formas novas de conduta
religiosa, caracterizadas por opções e vulnerabilidades que não sejam totalizantes. Rodrigues
observa que as presidiárias buscam selecionar, entre os elementos trazidos pelos religiosos
para as celas, aqueles que podem ressignificar as suas práticas sociais para uma convivência
possível com os agentes de segurança, com os próprios agentes religiosos, além de favorecer
uma melhor compreensão de experiências que viveram antes da prisão e suportar, muitas
vezes, rupturas de relacionamento com suas famílias (Ibidem, p. 16). Enfim, para além da
conversão, “trata-se de perceber que os meios utilizados por esses agentes religiosos talvez
sirvam

como uma matriz a partir da qual se possa pensar a ressocialização desses

indivíduos”(Ibidem, p.19)
Laura Ordoñez Vargas frisa o aspecto pacificador da atuação religiosa, apresentado
também por Rodrigues em seu estudo. Segundo Vargas, os grupos religiosos, através do
discurso cristão que trazem em seus cultos, são muito eficazes para todos os que estão
envolvidos na dinâmica prisional: para a administração, constitui-se em uma maneira
eficiente de se controlar a população carcerária, para os que atuam na área de saúde, a
religião é uma forma de liberar a ansiedade e, para os agentes religiosos, é a oportunidade
de conseguir evangelizar e converter novos fiéis. E ressalta ainda que a religião é um dos
“mecanismos de adaptação-resistência”, que proporcionam um caminho para que as
acauteladas tornem à sua singularidade, intensificando sua relação com Deus e com os
agentes religiosos, encontrando um novo sentido para a vida e uma finalidade, requisitos
básicos para sua sobrevivência no cárcere.

O discurso religioso, em suma, muda a

significação da trajetória de vida daquele que está privado da liberdade, dotando de sentido
o passado, a vida no cárcere e a possibilidade de futuro, promovendo uma mudança
também no discurso do encarcerado. (Vargas, 2005, p. 36)
Nessa mudança no “universo discursivo do indivíduo” é que consiste, segundo Camila
Caldeira Nunes Dias, a conversão religiosa, mas não se pode afirmar que ela se constitua
como elemento que possibilita a reabilitação do preso. A conversão, para ela, é apenas
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instrumento para a manutenção do sistema de relações de dominação no ambiente
prisional, o que se torna possível, principalmente, através da mudança de discurso que se
efetua com a influência das religiões (Dias, 2005, p. 52). Vale ressaltar que essa mudança de
discurso é um dos traços que agentes penitenciários apontam como sinal de que o
acautelado se converteu, seja de maneira sincera ou apenas uma simulação visando obter
vantagens.
Essa questão da falsidade da conversão é abordada por Eva Lenita Scheliga em seus
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estudos que buscam identificar os limites que separam a verdadeira da falsa conversão e os
seus efeitos dentro dos presídios. Segundo ela, o sentido da conversão está ligado a uma
estratégia que promove a ressignificação de práticas, o que modifica a relação entre os
presidiários e deles com o mundo - ideia também compartilhada por Vargas e Rodrigues.
(Ibidem,

p. 70-71).

Edileusa Santana Lobo e Alessandro Bicca abordam também a

problemática da veracidade ou falsidade da conversão religiosa em seus estudos, que tratam
da ação dos evangélicos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, respectivamente. Em sua
discussão, Lobo conclui que, embora muitos presos estejam “se escondendo atrás da Bíblia”,
existe, de fato, uma criação de sentido que traz uma nova motivação para a vida dos
encarcerados, melhorando sua qualidade de vida interior. Assim, segundo ela, o “rebanho
do Senhor” cresce, à mesma proporção que o rebanho “das ovelhas desgarradas” (Lobo,
2005, p. 84).

Bicca, por outro lado, ao analisar a questão da honra nas relações tecidas no

ambiente prisional,

chama a atenção para a desconfiança que envolve as conversões

religiosas. Ele observa que, mesmo os convertidos que já conquistaram o respeito dos
demais presos, vivem constantemente sob a vigilância deles, ou seja, a desconfiança que
paira sobre a sinceridade da conversão religiosa é uma questão que permeia o ambiente
prisional. (Bicca, 2005, p. 97).
Através desse breve resumo das questões presentes nos estudos atuais, pode-se
destacar um aspecto que se evidencia em todos eles, alguns de maneira mais clara, outros
como constatação de algo inegável: a existência do aspecto benéfico da religião para a
ressignificação da vida dos presos e adoção de novas formas de pensar, agir e relacionar
dentro do ambiente prisional. Mas, como o acautelado percebe essa presença religiosa?

Pesquisa de campo no Presídio de Cataguases (MG)
Para analisar as ideias presentes nos estudos brasileiros e compará-las com a visão de
acautelados sobre a questão aqui abordada, a

etnografia realizada no presídio de

Cataguases aborda aqui dois momentos específicos recortados das duas fases da pesquisa:
da primeira fase, realizada no período em que atuei como professora no núcleo escolar do
presídio de Cataguases, quando foram selecionados 40 (quarenta) alunos

para uma

etnografia que durou dois anos (2012-2013), serão utilizados, neste artigo, os dados
referentes a questionário aplicado. Da segunda etapa, que está sendo realizada desde
2014, o presente artigo traz recortes de relatos e depoimentos de ex-presidiários e de suas
famílias sobre a vivência do cárcere, com ênfase na questão religiosa. Participam dez expresidiários que colaboraram na primeira fase do estudo.
O que se busca, através dos questionários, é fazer uma apresentação prévia da
situação religiosa familiar e individual do acautelado. Os gráficos abaixo foram construídos a
partir do questionário aplicado no dia 05 de agosto de 2013 em sala de aula, pela própria
professora:

Herança familiar religiosa do acautelado:
religião dos pais
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Religião dos acautelados
(agosto/2013)
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Pode-se observar, na análise dos dois gráficos, que houve um trânsito religioso da
situação dos pais para a dos filhos. E, embora não tenham sido apresentadas informações
acerca do momento em que ela ocorreu na vida dos entrevistados, é possível apresentar
algumas justificativas escritas pelos acautelados sobre as razões que os levaram a mudar de
religião.
F.L. , que tinha pais espíritas, se declara membro da Assembleia de Deus, segundo
ele, por

“encentivos da minha esposa e dos meus filhos”. Os pais de M.L.A. são

Testemunhas de Jeová, mas ele se declara da religião evangélica; e a razão de haver
escolhido mudar de religião é “porque confio nela”. M.A.M.R., declara ter escolhido a
religião evangélica “porque conheci a verdade que tem me afastado das coisas ruins”; ele
nasceu de pais católicos.
Entre os que participam da fase atual da pesquisa, existem outros casos: L.A.S.,
embora tenha nascido de pais católicos, converteu-se dentro do presídio de Cataguases. Ele
diz: “Deus me escolheu”. Esse é, segundo ele, o motivo de ser hoje um praticante da
religião evangélica do lado de fora da prisão.
É importante observar também a redução do número de católicos em detrimento de
evangélicos entre os presos e também o enxugamento do número de religiões presentes
naquele ambiente, sendo reduzido praticamente a católicos, evangélicos e sem religião.
Talvez essa redução esteja ligada ao fato de serem os evangélicos da IURD (Igreja Universal
do Reino de Deus) e a Pastoral Católica, os dois únicos grupos cadastrados no Presídio de

Cataguases, com visitas semanais (a visita católica acontece às quintas-feiras e a visita dos
evangélicos acontecem às terças-feiras e aos sábados).
Mas, voltando à questão que aqui se pretende responder, como percebem a ação
religiosa na prisão, aqueles que estão ou estiveram presos no presídio de Cataguases? Como
eles veem a conversão? Para responder a essa questão, será feita uma análise, sob o viés
dos estudos acima abordados, de depoimentos de três participantes da atual fase da
pesquisa. O primeiro deles, A.L.M.F. , declara, acerca da conversão religiosa no presídio de
Cataguases:
“Já vi gente até se batizar. Já vi várias pessoas que se batizou lá dentro e tá
no mundo de novo, porque lá dentro as coisas são mais difíceis né? Não
tem como vim a droga na mão, não tem como nada, né? Aí então é fácil
chegar na presença de Deus e falar, ah eu parei de fumar, mas às vezes não
tem um cigarro, não tem isso, não tem aquilo... ah eu parei, consegui. Mas
chega aqui fora e tem a facilitação, tudo vem fácil, aí volta de novo.”
(Entrevista concedida em 18∕03∕2015).

A esposa de E.S.A., perguntada diversas vezes, em momentos e abordagens diversas,
sobre a importância da religião no ambiente prisional, afirma que a família tem o papel
principal, tanto para ajudar o acautelado a superar a angústia de encontrar-se privado da
liberdade, quanto para motivá-lo a se transformar e mudar de vida. Ela não cita a religião
em momento algum do seu discurso. R.C.S., outro integrante desse

grupo atual de

colaboradores, concorda que o papel da família no sentido de amparar emocionalmente o
indivíduo dentro da prisão e promover a sua reintegração social, é mais importante que o da
religião.
Analisando, entretanto, a questão da conversão religiosa sob o aspecto que aqui
apresentamos, podemos identificar, mesmo nesses casos em que os entrevistados negam a
contribuição da religião para a mudança de atitudes e ressocialização do indivíduo, uma
possível influência religiosa exercida através do discurso cristão de valorização da família.
Passando, na “conversão” , por um processo de ressignificação da própria vida e das
relações tecidas ao longo dela, a família passa a ser valorada de maneira diferente, o que
pode levar o indivíduo a mudar de atitudes em função dela.
Enfim, mesmo que o indivíduo que tenha se convertido dentro da prisão, depois de
libertado, cometa outros crimes e retorne ao presídio, é possível, sob o viés deste estudo,
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compreender que ele continua no caminho da conversão. A volta à prisão o coloca
novamente frente a frente com o discurso religioso levado pelas igrejas e vai, ainda que a
passos muito lentos, se apropriando de conceitos que vão lhe permitir relacionar-se melhor
consigo e com os outros, num primeiro momento. A longo prazo, esses elementos e ideias
dos quais se apropria podem levá-lo a uma transformação maior e à reintegração social. Sob
esse aspecto, a religião tem papel fundamental na reconstrução da vida dos encarcerados.
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Religião e espaço público europeu: a capelania prisional na França
Antonio Carlos da Rosa Silva Junior
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Resumo: As relações estabelecidas entre os Estados e as religiões – laicidade e secularização
são termos difundidos academicamente, mas sobre os quais não há consenso dos
especialistas – estão muito longe de alguma uniformidade ao redor do mundo. Há inclusive
classificações entabuladas por autores que tentam, em certa medida, alocar essas
configurações em compartimentos mais ou menos estanques, estratégias não isentas de
críticas. Dessa feita, a partir de um apanhado acerca do espaço público europeu,
visualizaremos como a noção de laicidade encontra guarida na prática francesa,
especificamente no que tange à assistência religiosa aos encarcerados. Ver-se-á, por
exemplo, que embora muitos tenham a França como modelo ímpar de laicidade devido à
famosa Lei de 1905, no qual rechaçar-se-iam as manifestações religiosas do ambiente
público, há ali um relevante financiamento estatal dessas manifestações. Tudo isso ganha
destaque na questão prisional, já que se fomenta a difusão da moralidade religiosa entre os
detentos, inclusive através da remuneração de capelães das mais diversas confissões. Essas
são algumas das razões pelas quais o aprofundamento dos estudos sobre a realidade
francesa mostra-se imperioso para a compreensão do ambiente prisional.
Palavras-chave: Laicidade. Prisões. França.
Introdução
Seria instigante mostrarmos as facetas de relações entre Estado e Religião em
diversos países, já que há “muitas possibilidades de a religião ser pública” (Giumbelli, 2012,
p. 47). É que, como assevera Casanova, Estados Unidos, França, Turquia, Índia e China são
não “apenas alguns modos paradigmáticos e distintivos” das fronteiras entre o religioso e o
secular, como também “representam padrões muito diferentes de separação entre o estado
secular e a religião (...) [e] de regulação estatal e gestão da religião e do pluralismo religioso
em sociedade.” (2011, p. 63)
Essa distinção – fática e interpretativa – também é apontada por Asad (2003, p. 5) ao
enfatizar que enquanto (a) na França o Estado é altamente centralizado e seus cidadãos são
seculares, (b) na Grã-Bretanha o Estado está vinculado a uma instituição religiosa mas a
população é, na maioria, não religiosa, (c) nos Estados Unidos os habitantes são
majoritariamente religiosos, mas o Estado federal é secular.
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Ficamos, então, apenas com o exemplo francês de capelania prisional, especialmente
por conta da recorrente noção de que a França seria um dos grandes símbolos de laicidade
mundial.

Breves notas ao espaço público europeu
Resta impossível a constatação de todas as nuances da relação Estado-religião de
qualquer país pelo mero juízo acerca da “letra fria” de suas normas jurídicas, que podem,
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nalguma medida, não se concretizar na prática. Contudo, mesmo diante desse risco, cabe
considerar a classificação proposta por Ahmet Kuru, que, segundo Giumbelli

distingue diferentes modelos de Estado de acordo com sua relação com
igrejas e autoridades religiosas, gerando uma classificação que cobre 197
países do mundo. O primeiro é o Estado religioso, onde ocorre o controle
por autoridades religiosas dos processos legislativos e judiciários. O
segundo é o Estado que, não sendo teocrático, designa uma religião
estabelecida ou oficial. O terceiro é o Estado secular, que reúne duas
condições: processos judiciários e legislativos fora do controle religioso
institucional e declaração constitucional (ou equivalente) de neutralidade
diante das religiões. O quarto é o Estado antirreligioso, derivado de regimes
que adotaram o ateísmo comunista. De acordo com a classificação do
autor, existiriam no mundo 12 Estados religiosos, 60 Estados com religião
estabelecida, 120 Estados seculares e apenas cinco Estados antirreligiosos.
(2013, p. 50-51)

Vale frisar que Oro (2011) traça uma classificação que nalguma medida destoa da
quantificação acima exposta, indicando que dos 27 países que compõem a União Europeia,
sete adotam religião oficial – do anglicanismo inglês ao luteranismo na Dinamarca, passando
pelo catolicismo irlandês –, sete outros separam legalmente a Igreja do Estado e os demais
treze, conquanto sustentem essa separação, dispensam “uma relação preferencial a certas
igrejas e religiões devido a acordos bilaterais ou concordatas.” (p. 223).
Outrossim, conquanto “de que la tentativa de hacer mención a las raíces cristianas en
la constitución europea haya fracasado”, essa mesma constituição é dotada de conteúdos
que “invocan directamente la vida de los ciudadanos europeos, su cultura y sus expresiones
religiosas.” (Cipriani, 2013, p. 39) Aliás, conforme aponta Portier, “entre o separatismo rígido
e o confessionalismo não-igualitário, a ‘Europa da religião’ se constrói (tendencialmente) em
torno de um sistema de separação flexível” fundado nos princípios da igualdade e do

reconhecimento (2011, p. 13). Ele mesmo assevera que se as instituições comunitárias do
velho continente

não têm por hora colocado em questão, apesar de alguns embates em seu
interior, o direito dos Estados a determinar soberanamente suas fórmulas
nacionais de gestão da relação Igrejas/Estado, elas têm, no entanto,
elaborado normas gerais em matéria de liberdade religiosa (...) e
[introduzido] práticas de cooperação entre suas instâncias de decisão e
forças religiosas. (2010, p. 37)

Nesse contexto, a França seria a única exceção da Europa que promove uma
“diferenciación total” entre Igreja e Estado (Cipriani, 2013, p. 38). As últimas proibições para
o uso do véu islâmico em público, ou mesmo das orações coletivas muçulmanas nas ruas de
Paris, segundo o “ministro do Interior e dos Cultos (...) faziam parte de um conjunto de
políticas destinadas a reafirmar o caráter laico da sociedade francesa.” (Montero, 2013, p.
14) Não é sem razão que a França é vista, “no debate acerca da laicidade, como exemplo ou
mesmo modelo de uma separação estrita e sistemática entre Estado e religião e de
radicalização da tendência de privatização da religião na sociedade.” (Giumbelli, 2013, p. 56)
Tal percepção se deve, certamente, à famosa Lei de 1905, que tinha a intenção de tornar a
religião uma questão de âmbito exclusivamente privado.
Mas, por outro lado, há aqueles que defendem ser “necessário desenvolver
oportunidades e espaços de diálogo entre o Estado e as religiões a fim de lutar contra o
crescente menosprezo dos fatos religiosos pelas mídias, mas também pelos responsáveis
administrativos e políticos.” (Boyer, 2005, p. 9) É que

apesar da manutenção da lei de 1905 na ordem jurídica, (...) o
modelo de articulação da relação Igreja x Estado muda de forma.
Atribuía-se ao Estado anterior a tarefa de simplesmente preservar a
liberdade negativa de consciência. A partir de então lhe será pedido,
sem que seja obrigado a abdicar de sua soberania ou mesmo
reinstalar o quadro concordatário, conceder às instituições (e às
identidades) religiosas o benefício de um reconhecimento
verdadeiramente positivo. (Portier, 2010, p. 32)
Razão disso, o mesmo Portier (2010) aponta haver três lógicas sucessivas: a) lógica da
separação – vigorou da 3ª República até a década de 1960 e visava restringir a crença ao
âmbito privado; b) lógica de reconhecimento – se deu na virada da década de 1970 e
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permitiu a publicização do religioso numa articulação entre igualdade e pluralidade,
cidadania e identidade; e c) lógica de integração – iniciada nos anos 2000, tende garantir as
identidades pessoais conquanto se exija das religiões o cumprimento dos princípios da
liberdade e da igualdade, basilares à democracia.
E, vale mencionar, já no período da segunda lógica – e a reboque da literalidade da
Lei de 1905 – o poder público subvencionava não apenas as atividades assistenciais
desenvolvidas pelas religiões. Operando com transferências indiretas, a
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subvenção passa tanto pela outorga de vantagens materiais –
colocação à disposição de terrenos (por contratos de longa duração),
locação de imóveis a preços moderados, abertura gratuita de antenas
públicas às emissões religiosas, acesso dos clérigos a uma agência
especial de seguro social (financiada, de um lado, pelo regime geral)
– quanto por um conjunto de bonificações fiscais. (Portier, 2010, p.
34)
Vejamos, então, como tais conjunturas alcançam a (e são alcançadas) pela capelania
prisional francesa.

A capelania prisional na França
Na França é o Estado quem organiza os serviços públicos de capelania (Boyer, 2005,
p. 10) e, nas prisões, “apesar das resistências locais, a administração se coloca cada vez mais
disposta aos pedidos dos crentes” de todas as matrizes (Portier, 2010, p. 43), havendo
inclusive maior abertura ao islamismo (Portier, 2011, p. 21).
Para que tenhamos uma ideia, a Direction de l’administration pénitentiaire, vinculada
ao Ministère de la Justice francês, organizou, em outubro de 2013, uma Jornada de Estudos
Internacionais com o tema “O fato religioso na prisão: configurações, contribuições, riscos”.
Numa das reuniões, presidida por Jean-Paul Willaime, da École Pratique des Hautes Etudes,
se questionava: “Religião, reinserção e prevenção da reincidência: qual o lugar dos
intervenientes religiosos nos programas executados nas prisões?” (França, 2013b)
Essa Jornada, inclusive, teve sua razão de ser porque, em julho do mesmo ano, foi
publicado um balanço oficial com os “principais indicadores da administração penitenciária”
do país no qual se alocam os cultos, ao lado do esporte e da cultura, por exemplo, dentro da
rubrica réinsertion. Ademais,

O pessoal dos cultos inclui os capelães titulares (remunerados e
voluntários) e os capelães auxiliares.
. 1.311 intervenientes do culto, dos quais 390 capelães remunerados, 746
capelães voluntários e 175 capelães auxiliares.
A repartição dos intervenientes de capelania segundo as confissões é a
seguinte:
. 668 católicos, 75 judeus, 164 muçulmanos, 30 ortodoxos, 339
protestantes e 35 de outras confissões. (França, 2013c, p. 10)
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Aliás, o mesmo Ministère, em seu site oficial, confirma que o Código de Processo
Penal francês “permite a cada pessoa detida ‘satisfazer as exigências de sua vida religiosa,
moral ou espiritual’.” Preceito semelhante é encontrado no art. 26 da lei penitenciária de
2009, segundo o qual as pessoas detidas “podem exercer o culto de sua escolha, de acordo
com as condições adaptadas à organização dos locais, além de outros limites impostos para
a segurança e a boa ordem do estabelecimento.” Em razão dessas normas, continua a
assertiva ministerial, é os encarcerados, “de todas as confissões, podem praticar sua religião
na prisão e seguir seus preceitos pela prática da oração, da leitura ou dos serviços coletivos
organizados nas condições adaptadas conforme a organização dos locais.” (França, 2013a)
Cabe considerar, ainda, que desde 1973, com revisões em 1987 e 2006, vigoram
regras penitenciárias que visam harmonizar as políticas dos Estados membros do Conselho
da Europa, do qual a França faz parte. Nos dias atuais se determina, por exemplo, que o
regime alimentar do detento seja compatível com sua religião (regra 22.1), que sejam
respeitadas as liberdades de pensamento, crença e religião dos detidos (regra 29.1) e que os
menores tenham acesso ao ensino religioso (regra 35.1). Outrossim,

Regra 29.2. O regime carcerário deve ser organizado, tanto quanto possível,
de maneira a permitir aos detidos praticarem sua religião e de seguir sua
filosofia, de participar dos serviços ou reuniões conduzidas por
representantes autorizados de tais religiões ou filosofias, de receber visitas
privadas desses representantes de sua religião ou filosofia e de ter a posse
de livros ou publicações de caráter religioso ou espiritual.
Regra 29.3. Os detidos não podem ser constrangidos a praticar uma religião
ou seguir uma filosofia, participar dos serviços ou reuniões religiosas,
participar das práticas religiosas ou aceitar a visita de um representante de
uma religião ou uma filosofia qualquer. (Conselho da Europa, 2006)

E não é só. Em 2009 o Ministère francês publicou a cartilha “Você sabia” explicitando
os direitos e deveres da pessoa presa. Apenas para ficarmos naquilo que acrescenta ao

acima exposto, o material aponta que: a) o serviço prestado pelos capelães é aberto a todos
os detidos; b) em nenhum caso a possibilidade de conversar com o representante do culto
pode ser suprimida; c) essa conversa deve ocorrer fora da presença de um supervisor, em
um parlatório, uma sala ou na cela do preso; d) os nomes dos detentos que, no ingresso ou
durante o cumprimento da pena, declarem a intenção de praticar sua religião são
informados aos capelães; e) os capelães nomeados para o estabelecimento podem se
entrevistar com os detentos sempre que considerem adequado, desde que os detentos o
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desejem; f) o detento pode se corresponder livremente com o capelão do estabelecimento,
inclusive através de envelope lacrado; g) dentre as missões dos capelães está a de fornecer
aos detentos uma “assistência pastoral”, tanto com um papel espiritual e moral quanto de
escuta e aconselhamento; h) os capelães podem se encontrar com detentos de outra religião
que não a sua; e i) aos capelães se permite o auxílio por voluntários, que atuam animando
grupos de detentos para reflexão, oração e estudos, mas que não podem se entrevistar
individualmente com os presos (Poncela, 2009, p. 28).
Pelo exposto, mesmo na França ocorrem financiamentos de atividades religiosas por
parte do Estado, até porque, desde a década de 1960, este já não conseguia ter o controle,
“sozinho, nem no plano cognitivo, nem no plano prático, [da] totalidade dos problemas. [Foi]
necessário, com vistas a uma melhor eficácia, desenvolver parcerias com as múltiplas
instituições da sociedade civil”, dentre elas, as Igrejas (Portier, 2010, p. 36-37).
E, se considerarmos o sistema prisional e os entraves à ressocialização como
problemas a serem contornados, explicados estão, ao menos de forma introdutória, os
regramentos acerca da capelania hoje vigente nesse país europeu.

Conclusão
As inúmeras possibilidades de relacionamento entre os Estados e as Religiões nos dão
conta da complexidade do fenômeno. Outrossim, conquanto muitos defendam um
separatismo estrito entre essas esferas – dando margem ao laicismo, com sua prática de
rechaço do religioso –, não precisamos ir muito longe para notarmos a presença das religiões
no espaço público nacional.
Desta feita, entendemos ser necessária a correta compreensão dos relacionamentos
estampados na França, considerada por alguns o modelo de separação que deveríamos
perseguir. É que isso mostra que o Estado francês tem buscado, diuturnamente, a

colaboração dos religiosos para o enfrentamento dos problemas prisionais, prática
diametralmente oposta à teoricamente propugnada por aqueles que querem afastar o
religioso da esfera pública.
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Reflexões sobre o conceito de liberdade no Islam
Isabel Muñoz –Forero*

Resumo: A liberdade é uma palavra tão complexa como fundamental e faz parte de
discursos, reflexões, analises sociais, filosóficos e políticos. Neles se configura este conceito
como um dos direitos imanentes ao ser humano. A análise do conceito de liberdade em um
contexto específico como acontece no caso do Islam, traz muitas perguntas e questões para
todos aqueles que não pertencem a esse terreno simbólico. Neste sentido é valido se
perguntar, como é concebida a liberdade para o Islam? O objetivo deste texto é apresentar
um fragmento da minha pesquisa de mestrado que tem como intuito fazer um estudo
hermenêutico interdisciplinar, construído a partir da filosofia de Hans George Gadamer,
tomando em consideração o Alcorão como fonte principal de interpretação e alguns dos
Hadices considerados fortes dentro da tradição islâmica sunita, para analisar dois discursos
sobre a liberdade: o hegemônico proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos
da ONU (DDHH 1948), e a Declaração Islâmica dos Direitos Humanos de 1990 (DDHI) em
resposta a este. Após a analise hermenêutica dos textos achou-se que a ideia de liberdade
para o muçulmano parece estar configurada de maneira diferente à noção que dela se tem
em contextos não islâmicos, e está construída desde elementos próprios da tradição e da
religião. Por tanto o desconhecimento da cultura, tradições e maneiras de interpretar o
conceito de liberdade no mundo islâmico, tem acarretado inúmeros preconceitos originando
por sua vez apontamentos, discriminação e agressões, na tentativa de impor a ideia própria
de liberdade sobre a do outro.
Palavras-Chave: Islam. Liberdade. Direitos Humanos, Hermenêutica, Interdisciplinaridade.

Na origem da nossa luta está o sonho de todas as liberdades
Walter Benjamin

A liberdade, palavra que aparece em falas, palestras, discursos, documentos, cartas,
comunicados, nas constituições políticas dos países, quase como um mantra nítido quando
alguém quer falar do direito que toda pessoa tem, a trafegar pelo mundo e configurá-lo,
desfrutando da capacidade de escolher, de desejar, de fazer, de pensar, em quanto essa
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pessoa mesma como sujeito, se afeiçoa como ser humano em um cosmos compartilhado (no
sentido grego do termo κόσμος -kósmos- como antítese do caos) simbólico, político e social.
Parece também, que no meio da turbulência febril dos nossos tempos todas as
pessoas e as comunidades desde seus diferentes contextos e culturas, exigem e clamam pelo
direito próprio e o direito alheio de ser livre, porém em virtude dessa ideia, a liberdade (de
muitos) parece ser “sacrificada” de múltiplas maneiras pelos interesses, propósitos,
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concepções e os discursos hegemônicos, que sempre pertencem a aqueles que se erguem
com o poder soberano. Pensar na liberdade desta maneira é pensar em um corpo
fragmentado, em uma liberdade que triunfa sobre os cadáveres de outras concepções de
liberdade e de outras maneiras de se compreender livre, e que além de tudo têm sido
esmagadas e sepultadas em prol do progresso, compreendendo “o progresso” nos termos
de Walter Benjamin, onde há uma angustia e uma desesperança que se desenham no olhar
do “seu anjo da historia” que vê a maneira em que a tempestade chamada progresso o
arrasta para o futuro em quanto na sua frente os escombros, os mortos, as ruinas
depredadas se acumulam (2012, p. 108). Essa é a catástrofe que não permite olhar para o
passado e desenterrar aquelas histórias sepultadas embaixo dos destroços, que se impõe e
continua arremetendo com a força da sua hegemonia.
A liberdade no Islam230... Há liberdade no Islam?
Desde várias décadas do século XX e no presente, as palavras Islam, Oriente Médio,
muçulmano, fundamentalismo, regimes repressivos e terrorismo – todas elas juntas –, têm
se misturado no cotidiano das sociedades e têm levado diversos autores de distintas
disciplinas do conhecimento, a se aproximar e se apropriar do Islam e seus contextos quanto
ao sujeito e objeto de pesquisa. O 11 de Setembro de 2001 é dentre muitas outras, uma
data histórica que há mais de dez anos depois, segue gerando polêmica . Acontecimentos
mais recentes como os atentados ao periódico Charlie Hebdo em janeiro de 2015, as ações
do grupo Boko Haram na Nigéria que têm sido condenados por diferentes instancias
internacionais, e os crimes sistemáticos da organização terrorista conhecida como estado
Islâmico (ISIS) têm reavivado o medo e preconceitos, entre os não muçulmanos, contra todo
aquilo que esteja associado com o Islam. Ante este tipo de eventos e quando se pertence a
230

Em este texto se usará a palavra Islam no lugar de Islã para conservar a categoria nativa.

um sistema simbólico diferente do Islâmico, aparece a questão, O que é ser livre para um
muçulmano?
Certamente há grupos relacionados e que acreditam seguir o Islam e de facto são
extremistas, terroristas, como o caso do Boko haram, Al Qaeda, ou ISIS, sendo logica a
asseveração da a maioria dos Sheiks (líderes e guias religiosos das comunidades
muçulmanas) e os conselhos dos sábios muçulmanos ao dizer que em um erro considerar
que uma pequena porção da população que se considera muçulmana, é a totalidade da
mesma. A comunidade muçulmana como um todo repudia e discorda do terrorismo e a
violência que algumas pessoas exercem em nome do Islam (Capan., et al, 2005) porém todos
eles sem exceção estão enfrentando as consequências do que as ações destes grupos trazem
para qualquer muçulmano no mundo. Parece que os discursos sobre Islam e terrorismo que
têm sido perpetuados e difundidos com ajuda da mídia, poucas vezes escutam o que o
muçulmano (na pluralidade que entranha este substantivo) tem a dizer.
A chave para compreender o conceito de liberdade no Islam está nos textos
sagrados: O Alcorão e a Sunna231 do profeta Mohammad.
No Islam, somente aqueles que conhecem de maneira profunda a religião e que tem
se dedicado a estudar aspectos da língua, da teologia e da religião, podem fazer
interpretação dos textos sagrados, de modo contrário se corre o risco de desviar o sentido
da mensagem, situação que é amplamente condenada ao longo das suratas do Alcorão e
considerada como um grave pecado, como aquela que diz: “Haverá alguém mais injusto do
que quem forja mentiras acerca de Allah ou desmente seus versículos? Jamais prosperarão
os pecadores” (Alcorão 10:17).
Tomando em consideração a importância de manter a mensagem tal e como foi
revelada e, além disso, analisar os desígnios enviados por Allah ,os muçulmanos
configuraram três elementos fundamentais: a Ijtihād, que é a teoria da interpretação do
Islam a qual é importante para compreender a mensagem.
Fiqh (jurisprudência islâmica), por sua vez é o exercício da interpretação da Sharia (a
lei islâmica) e a palavra Tafsir vai significar a exegeses do Alcorão.
A liberdade, (que é a questão fundamental desta analise), está atrelada aos direitos
morais e a constituição de pessoa. Este conceito pode, sobretudo, variar de uma escola
231

Conjunto de ditos e fatos do profeta Muhammad, que configuram a tradição em quanto categoria teológica.
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jurídica islâmica para outra. Há aquelas que se referem à pessoa desde o útero materno, há
escolas que definem pessoa, apenas quando se separa da mãe no nascimento. A fiqh
apresenta quatro escolas sunitas232 (Shafi´i, Hanafi, Maliki, Hanbali) e uma xiita: e Jaferi.
Estas escolas são fundamentais para o muçulmano porque a vida dele baseia-se em uma
delas. A jurisprudência Islâmica é ampla e complexa, mas ela permite penetrar na maneira
como a lei é interpretada.
No caso do Alcorão tem que ser levado em conta o fato de que todo texto sagrado
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entranha um sentido literal e um sentido espiritual, que é de tipo alegórico e moral e que ele
é o centro da cultura, da filosofia, da jurisprudência e da vida islâmica. Por este motivo, este
texto sagrado vai estar entrelaçado com outros textos como as falas e as tradições que
constituem o corpo das narrativas que arquitetam a coluna vertebral de uma comunidade
plural e complexa, porém unida por uma revelação. É fundamental aceder à compreensão
do conceito de liberdade e pessoa dos muçulmanos, porque a cultura em si mesma, por
conseguinte, é um conjunto de textos e cada sociedade tem suas próprias interpretações
que num exercício de analise precisam ser estudadas na complexidade que representa seu
conceito semiótico, mergulhando nas camadas de significados (Geertz, 1993).
A hipótese da minha pesquisa se sustenta na seguinte afirmação: No Islam, o
conhecimento é a liberdade, por tanto a ignorância é escravidão e não existe conhecimento,
ou seja, liberdade fora do Islam, porque Deus entrega a mensagem justamente para librar à
humanidade da ignorância. Em outras palavras, segundo o Alcorão, poderia se interpretar
que só as pessoas que procuram conhecimento e pretendem sair da ignorância para ter um
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Os sunitas e os xiitas são as duas grandes ramas nas que se dividiu o Islã após a morte do profeta
Muhammad. Os sunitas são a facção maioriaria. Ernest Yassine Bendriss no seu livro Breve historia del Islam
(2013), explica que depois da morte do terceiro Califa Uthman, foi eleito para sucedêlo no Califato, o jenro e
primo do profeta Muhammad Alí ibn Abu Talib, quem teve fortes opositores especialmente entre os Omíadas
que no então contavão com Muhawiya como governador da Síria y quem pretendia ser o Califa. Esta
discrepancia finalizou na Batalha de Siffin no ano 657 o que originou as duas principais correntes do Islã. Houve
una terceira, os jariyíes que ao pasar do tiempo dividieram-se em diversas seitas. O nome obedece à Sunna,
que está constituida pelos ditados e fatos atribuídos ao profeta, em quanto os Xiitas recebem seu nome
etimologicamente pela palavra árabe Shi´at Ali, que significa o partido dos seguidores do Alí (Yassinne, 2013). O
autor Craig Davis quem também aborda o quesito, narra que a diferença entre as duas facções começa a se
dislumbrar a partir dessa época, quando aqueles que posteriormente foram chamados de sunnitas, deziam que
a sucessão do profeta tinha que ser feita pela eleição do mais capaz (shura), e a outra facção conhecida tempo
depois como Xiíta defendía a sucessão pela linha familiar do Muhammad. Posteriormente o martírio do Husein,
filho de Alí no massacre de Karbala, por parte dos sunitas, comandados por Yazid, filho de Muhawiya, continua
a ser motivo de disputas entre sunitas y Xiítas (Davis, 2003).

entendimento mais abrangente do mundo, podem ser livres, de acordo com várias
passagens e versículos e alguns hadiths.
Para o muçulmano a liberdade está no conhecimento e o conhecimento está no
Islam, por tanto todo aquilo que esteja fora da religião é ignorância e a ignorância leva ã
escravidão.
“Não há imposição em quanto a religião, porque já se destacou a verdade
do erro. Quem renegar o sedutor e crer em Allah ter-se-á apegado a um
firme e inquebrantável sustentáculo, porque Allah é oniouvinte e
sapientíssimo”. (Alcorão II:256)

Liberdade e Direitos humanos
A morte de qualquer homem diminui-me, porque eu sou parte da humanidade;
por isso não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti
John Donne

A liberdade hoje é considerada um dos direitos fundamentais dentro do leque dos
direitos humanos proclamado pela ONU em 1948 em sua declaração universal. É tão
importante que ela aparece no preâmbulo do documento junto com a Justiça e a Paz como
os mais elevados valores que pertencem à dignidade intrínseca da família humana. Neste
preâmbulo se considera essencial também que os direitos humanos estejam protegidos por
um regime de direito para que nunca aconteçam de novo barbáries, (essas barbáries que
acumulam os escombros e destroços da história). Declara-se no documento também, que
constitui a aspiração mais elevada do homem em prol da garantia da igualdade e o
progresso (progresso em nome do qual curiosamente tem sido perpetrados os atos
ultrajantes dos quais que a declaração pretende proteger a humanidade) e finaliza
concluindo que o documento surge de uma concepção comum a toda a humanidade sobre
os direitos e as liberdades.
Boaventura de Sousa Santos no seu livro Se Deus fosse um ativista dos direitos
humanos (2013) chama a atenção sobre uma questão de suma relevância para esta
discussão. Os direitos humanos hoje contam com uma hegemonia inegável, são pregados e
reconhecidos em diferentes contextos, são ensinados em escolas, são citados em alocuções
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de ordem social e político, porém “a grande maioria da população mundial não é sujeito de
direitos humanos. É objeto de discursos de direitos humanos” (Santos, 2013, p.15). Este
quesito traz uma reflexão muito interessante. A hegemonia dos direitos humanos pertence a
essa história dos vencedores que aparece nas teses filosóficas da história de Benjamin. O
discurso dos direitos humanos tem sido usado também como arma política a pesar de que
ele forma parte da tradição histórica de países como França e os Estados Unidos, mas
conseguiu se impor sobre outros discursos.
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A aparente ilusão de ver o que é considerado presente assim como o passado tem
contingencias em cada momento da história, pois diferentes ideias concorrem na
perpetuação de uma só delas, neste caso os direitos humanos como resultado contingente
que deve ser explicado a posteriori e nunca previsto deterministicamente (Santos, 2013)
No entanto é importante analisar que há uma declaração universal islâmica dos
direitos humanos (DDHI) a qual foi feita no ano de 1990 pelos estados que são membros da
que naquela época era conhecida com o nome de Organização da conferência islâmica (hoje
é a Organização para a cooperação islâmica)233 e que, por sua vez é o documento homologo
á Declaração dos direitos humanos escrita pelas Nações Unidas no ano de 1948. A tarefa
hermenêutica centrada em Gadamer (2002), repara neste fato. Se existe uma declaração de
direitos humanos homologa à declaração da ONU, não pode ser ignorado que o caráter
universal e indiscutível que esta última se atribui a si mesma, forma parte de um discurso
hegemônico construído desde a herança de revoluções como a Francesa e norte-americana
por exemplo, mas que não representa a todas aquelas vozes que curiosamente
atravessaram por processos históricos complexos e que não se reconhecem em ela e que
233

A Organização para a Cooperação Islâmica é um organismo internacional do qual participam os estados de
religião maioritariamente muçulmana e que foi criado na Conferência de Rabat em 1969, porém foi
formalizado como tal dois anos depois. Os países membros são: Afeganistão, Albânia, Arábia saudita,
Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina Faso, Camarões, Qatar, Chade, Cômoros, Costa do
marfim, Egito, Emirados árabes unidos, Gabão, Gambia, Guiné, Guiné Bissau, Guiana, Indonésia, Irã, Iraque,
Jordânia, Cazaquistão, Quirguistão, Kuwait, Líbano, Líbia, Malásia, Maldivas, Mali, Marrocos, Malaui,
Moçambique, Níger, Nigéria, Omã, Paquistão, Palestina, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão, Suriname, Síria,
Tajiquistão, Togo, Tunísia, Turquia, Turquemenistão, Uganda, Uzbequistão, Iêmen, Djibuti.
Os países
observadores (que tem se adicionado à lista paulatinamente) são: Bósnia e Herzegovina, República centro
africana, República Turca do Norte do Chipre, Tailândia e Rússia . esta informação aparece no site oficial da
Organização http://www.oic-oci.org/oicv2/states/
Aliás, é importante observar que o número de países que conformam este organismo internacional é
significativo especialmente se vamos considerar que 45 dos ministros de assuntos exteriores desta organização
adotaram a Declaração Islâmica dos Direitos humanos o 5 de agosto de 1990, como documento de direitos
humanos para os países islâmicos. A discussão sobre a diferencia entre estado e país também deve ser
considerada.

não estão representadas por sua narrativa. Para os muçulmanos a declaração da ONU não
considera de que maneira a religião configura os direitos humanos, e para eles, fora do Islam
só existe ignorância, escravidão (segundo as análises propostas neste texto). Como falar
então de liberdade desde uma pretendida universalidade para uma comunidade que não se
reconhece nesse discurso construído e que para ela, a declaração da ONU simplesmente
considera o conceito que tem dela os países europeus e posteriormente estados Unidos,
(nações que por demais construíram colônias em diferentes países islâmicos). Como poderia
ser analisada a universalidade de um texto que determina e proclama os direitos humanos
desde a aceitação de uma concepção convencional, porém que desconsidera a maneira
como os muçulmanos (neste caso representado em 45 países que assinaram a declaração
islâmica do Cairo em 1990) concebem a liberdade e com ela, os outros direitos?
Publicar uma declaração de direitos humanos como resposta e de maneira
contestatária a DDHH da ONU que é considerada até hoje como universal, significa em se
mesma um ato de um teor profundamente simbólico donde uma comunidade conformada
por um número significativo de países não aceitam que a ONU fale por eles, onde
manifestam a inconformidade dessas palavras que tem a pretensão de falar por todos, mas
que ignoraram outro tipo de discursos.
A configuração das duas declarações em cada uma das suas partes nos permite
contrastar como vão se configurando dois conceitos de liberdade, e nos permite refletir que
existem discursos que se impõem sobre outros com a força da sua hegemonia, no entanto,
existem outras concepções que estão configuradas de maneira diferente. Estabelecer pontes
de dialogo que permitam o conhecimento de essas outras perspectivas é fundamental para
não perpetuar preconceitos nem ignorar outras vozes.
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Intolerância religiosa no Brasil: Informações, estudos de casos, números na
tentativa de entender e intervir nos processos de preconceitos
Carlos Alberto Ivanir do Santos*
Mariana Gino**

Resumo: A intolerância religiosa está intimamente ligada relacionada a um sistema denso
de convicção religiosa nas próprias crenças dos indivíduos e na incapacidade de tal indivíduo
de compreender as crenças e práticas, dos, diferentes como consequentemente a (s) sua (s)
possibilidade (s) de existir. O presente trabalho tem como base parte dos documentais de
registro dos casos de denúncias de intolerâncias religiosas no Brasil. fornecidas pela
Comissão de Combate a Intolerância Religiosa em parcerias com os demais órgãos
governamentais e não governamentais. O objetivo é entender e compreender, através do
dados e fontes234, a intolerância religiosa no Brasil como um processo que constitui um
desafio contínuo a garantia do direito de Ser das minorias religiosas.
Palavras-chave: Intolerância religiosa. Preconceito social. Preconceito racial

1. INTOLERÂNCIA COMO FATO HISTÓRICO ATRAVÉS DOS DADOS
De imediato, a pergunta que se coloca é: quantos são os que sofrem ou sofreram
atos intolerantes por parte de alguém? Entender o crescimento dos casos de intolerância,
hoje, no Brasil é, também, entender os processos sócios históricos de criação da (s) história
do povo brasileiro, que nos mostra a história dos vencidos e dos vencedores, ou nos casos de
intolerância religiosa nos mostra as religiões (ditas) ‘glorificadas as sem ‘glórias’. Nas
palavras de Silva, a intolerâncias é:
Uma expressão que descreve atitudes fundadas nos preconceitos
caracterizadas pela falta de respeito às diferenças de credos religiosos
praticados por terceiros, podendo resultar em alto de descriminações
violentas dirigidas a indivíduos específicos ou atos de perseguição religiosa,
cujo alvo é a coletividade. Essa perseguição religiosa vem nas últimas
décadas, configurando-se em verdadeiras batalhas espirituais, ameaçando
*
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casos e denúncias de intolerância religiosa.
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os padrões de uma sociedade alicerçada na ética na liberdade, na
democracia e na cultura da paz (SILVA: 2009,p. 128).

O autor salienta que (2009,p. 207) “a intolerância religiosa constitui um grave violação dos
direitos humanos e seus agentes devem ser tratados exatamente conforme determina a Lei; como
criminosos”. Diante dos casos alarmantes que vem crescendo a cada dia ( casos estes como
destruições de templos, ataques em redes sociais, agressões físicas e verbais) a Comissão de
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Combate a Intolerância religiosa (CCIR) em parceria com o Centro de Articulação de Populações
Marginalizadas (CEAP), Movimento Inter-religioso( MIR) e o Laboratório de História das Experiências
Religiosas Federal do Rio de Janeiro Universidade (LHER- UFRJ) reuniu dados dos órgãos
governamentais, sociedade civil e instituições e organizações não governamentais, afim de
quantificar e sistematizar estes dados de denúncias e ataques a pessoas pertencentes a outros
seguimentos religiosos expressivamente o aumento.
Entende-se que o quantitativo obtido, através dos dados disponibilizados poderá contribuir
para o estabelecimento de parâmetros necessários à elaboração de políticas públicas. Uma vez que :
As instituições existem para garantir as condições de lidar eficazmente com
os problemas. São aos modos como a sociedade asseguram a cooperação e
a ordem. São os meios pelos quais as pessoas são socializadas para aceitar
os padrões sociais as sociedades. As instituições nos protegem. Dão sentido
a nossa vida, resolvem disputas e atendem ás necessidades básicas dos que
aqui vivem ( CHARON, 2004, p. 130).

Ficando a cargo do Estado a criação e a promulgação de leis plausíveis que assegurem
a liberdade de crença e o direito de escolha. Mas não é isto o que revelam os dados fornecidos
pela Secretaria de Direitos Humanos, Disque 100, CEPLIR e CCIR acusando o total de 1.106 casos denúncias de
atos de intolerância.

2. FONTES E DADOS235
Segundo a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) no período entre o princípio do ano
de 2011 a junho de 2015 foram registrados 462 casos através do instrumento DISQUE 100. A
distribuição destas por estado indica que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais
encabeçam a lista de denúncias.

235

Os dados ora apresentados foram sistematizados a partir dos registros das fontes.

Um dos casos apresentados: “K” (Junho/2015) – Adeptos do Candomblé: “No dia 14, “K”,
uma menina de apenas 11 anos, foi agredida com uma pedrada que atingiu com uma
pedrada que atingiu sua cabeça, quando saía de uma festa de Candomblé, no subúrbio do
Rio de Janeiro”.
Um dos casos apresentados (Junho de 2015) – Adeptos do Candomblé: “A morte de
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uma ialorixá nonagenária em Camaçari, município industrial localizado a 40 quilômetros de
Salvador, é centro de comoção — e reação — que já une entidades voltadas para o combate
à intolerância religiosa em diferentes regiões do país. Conhecida como Mãe Dede de Iansã,
Mildreles Dias Ferreira faleceu na madrugada do dia 1º deste mês, após sofrer um infarto
fulminante que teria como principal causa à perseguição sofrida ao longo de um ano, desde
que uma igreja evangélica se instalou em frente ao terreiro Oyá Denã. Familiares relatam
que o mal-estar foi resultado de ação de seguidores da Casa de Oração Ministério de Cristo,
que, na véspera, teriam passado uma madrugada inteira em vigília proferindo ofensas em
direção à casa de santo.
Na Bahia, a 8ª Promotoria de Justiça recebe hoje representantes do Coletivo de
Entidades Negras (CEN), da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de Camaçari e
do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela,
além de parentes da mãe de santo, uma referência no município. Embora representantes da
Casa de Oração Ministério de Cristo não tenham sido encontrados para dar sua versão sobre
o caso, associação ligada a igrejas evangélicas nega que exista uma perseguição organizada
contra as religiões de matriz africana.
Fonte

Forma de Coleta da

Período de Coleta

Total

Informação

Secretaria de Direitos
Humanos
(Disque 100)

Denúncia Discriminação

2011

2012

27

53

2013
103

2014
202

Jun/2015
77

462

Dique 100 – Unidades da Federação com mais de dez denuncias, período 2011 a 2014.
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UF

TOTAL

2011

2012

2013

2014

Jun/2015

DF

10

2

8

RJ

138

3

18

39

39

39

SP

130

3

19

50

29

29

PR

17

2

5

10

BA

37

9

17

0

11

CE

17

8

9

MG

46

7

17

11

11

PB

15

TOTAL

436

79

90

15
10

74

183

A nível estadual a CEPLIR236 (Centro de Promoção da Liberdade Religiosa) Registrou
de

julho de 2012 a dezembro de 2014 um total 948 atendimentos, dentre estes as

denúncias contra religiões afro-brasileiras representaram 71,15% dos casos.

Fonte

Forma de Coleta da

Período de Coleta

Total

Julho de 2012 a dezembro 2014

948

Informação
CEPLIR

Registro Atendimento

Tipo de Atendimento

Total

Atendimentos

948

Apoio Jurídico, Psicológico e Social (Usuários)

236

Responsável pelo atendimento às pessoas vítimas de intolerância religiosa, através de registro de denúncias,
apoios jurídico, psicológico e social aos seus usuários.

582
Detalhamento
Contra Religiões Afro-brasileiras

71,15%

Contra Evangélicos, Protestantes ou

7,7%

Neopentecostais
Contra Católicos

3,8 %

Contra Judeus e Pessoas sem Religião

3,8 %

Ataques Contra a Liberdade Religiosa

3,8 %
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A Comissão de Combate a Intolerância Religiosa (CCIR) no período entre os anos de
2008 a 2014

57 casos e denúncias de intolerância religiosa 237, destes 39 (ou seja 68%)

registram o caso em boletim de ocorrência e deram início aos processos.

Fonte

CCIR

237

Período

Religião

Registro da Denúncia (BO)
Total

Sim

Não

2008 a 2009

32

28

4

2010 a 2014

25

11

14

Afro-brasileira

15

7

8

Espiritas

9

2

7

Wicca

1

1

-

Total

57

39

18

Destaca-se que as religiões afro-brasileiras tiveram o maior número de ocorrências: 15 (13 %).

a) Fontes e dados fornecidos pela Comunidade Judaica: Dos casos contra a
comunidade judaica a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ),
instituição concernente à CCIR, disponibilizou informações que registram os ataques
contra os membros seguidores desta religião.
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Fonte

Tipo

Número

FIERJ

Ofensas de cunho

4

antissemita
Google
Total

1
5

Um dos caso apresentados : AABB – Adeptos ao Judaísmo: “Na época do fato, no interior do
Clube AABB Lagoa, realizavam-se as Mascabadas, que vêm a serem os jogos olímpicos que
reúnem clubes e colégios judaicos de todo o país. Num determinado momento, numa das
dependências do clube onde havia um aparelho de televisão, um sócio do clube,
descontente com a locação para a comunidade judaica, travou uma agressiva discussão com
um grupo de crianças vindas de São Paulo em razão da discordância quanto ao canal que
desejava assistir. Nesta discussão, o Querelado proferiu ofensas de cunho antissemita contra
as crianças, chamando-as diversas vezes de e “vocês têm que morrer!”. Posteriormente,
Ricardo e Flávio (Querelantes), que se dirigiram prontamente para o local onde estavam as
crianças, também sofreram as mesmas ofensas raciais pelo Querelado, o que originou no
ajuizamento de queixa-crime perante a 17ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Em audiência, os
Querelantes aceitaram o pedido formal de desculpas feito pelo Querelante, o que foi aceito,
tendo sido proferida sentença extinguindo a punibilidade do Querelado pelo perdão aceito”.
b)

Fontes e dados fornecidos pela Comunidade pela Sociedade Beneficente

Mulçumana do Rio de Janeiro (SBMRJ): em grande maioria as denúncias238 de atos
islamofóbicos são virtuais, e vem ganhando evidência nos registros de casos de intolerância
religiosa, demandando a atenção das autoridades para caracterizar juridicamente as

238

Dados fornecidos pela KOINONIA.

situações apresentadas e definir punições aos infratores. No relatório cedido pela SBMRJ
foram incluídas fotos de sites, vítimas e peças importantes para instalação de processos.
Segue sistematização de dados:
Fonte

Forma

de

Informação
KOINONIA
Fonte

coleta

da

Período de Coleta

Total

Frequência e tipos observados

Notícias de jornal
Forma de coleta da

Total

2008 a jul 2015

102

702

informação

SBMRJ

Denúncias

de

atos

islamofóbicos

05
Sites Diversos

Virtuais

Ataques
muçulmanos

12

03

Páginas

Yout

Faceboo

ube

02
Perfis

05 Criações
de farsas

k

aos

6

3

Casos
Agressões
ofensas

e

Ataques às Instituições Islâmicas no Brasil

às

mulheres
muçulmanas

Um dos casos apresentados: Adeptos do Islamismo: “Uma semana após a tragédia do
assassinato dos cartunistas do seminário francês Charlie Hebdo, a professora de teatro Sarah
Ghuraba, muçulmana de 27 anos, caminhava para a consulta médica quando levou uma
pedrada na perna. Junto ao ataque físico veio o verbal: “muçulmana maldita!”, disse o
desconhecido, que a atacou somente por ser muçulmana e, logo em seguida, fugiu
correndo. Ao relatar o caso no Facebook, para alertar outras muçulmanas para que tivessem
cuidado, recebeu algumas mensagens solidárias, mas várias outras ofensivas: “falaram que
eu deveria ter levado um tijolo na cabeça e outros prometeram terminar o trabalho. É
assustador. Será que uma muçulmana brasileira precisa morrer para entenderem que existe
islamofobia no Brasil? (...)”.

27

9

Considerações finais
Ainda que no presente texto, os dados apresentados sejam apenas uma pequena
seleção, os detalhes nos revelam a necessidades de envidar esforços em prol de um mundo
onde a dignidade das pessoas seja o marco regulador do diálogo e das relações humanas,
em um contexto de pluralidade cultural e religiosa, característica da sociedade brasileira. Os
casos ora escolhidos para ilustrar está pequena apresentação são os que mais nos
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chamaram atenção devido sua gravidade e intensidade.
Referencias Bibliograficas
Documentos primários (não governamentais)
Relatório dos casos contra intolerâncias religiosa
- Sociedade Beneficente Mulçumana do Rio de Janeiro (SBMRJ)
-Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ)
-DISQUE 100
-Comissão de Combate a Intolerância Religiosa.

Livros e texto
CHARON, Joel M. Sociologia. Tradução de Laura Teixeira Motta; revisão técnica de Paulo
Sergio Nakazone. São Paulo: Saraiva 2004.
MIRANDA, A. P. ; GOULART, J. B. Combate à intolerância ou defesa da liberdade religiosa:
paradigmas em conflito na construção de uma política pública de enfrentamento ao crime
de discriminação étnico-racial-religiosa. In: 33º Encontro Anual da Associação Nacional de
Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), 2009, Caxambu. Anais do 33º
Encontro Anual, 2009.
PESSÔA, Henrique. A atuação cidadã da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no combate
à intolerância religiosa. SANTOS, Ivanir do e FILHO, Astrogildo E. (org.). Intolerância religiosa
X Democracia. Rio de Janeiro: CEAP, 2009.
POLLAK, Michael. “Memória, Esquecimento, Silêncio”. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro,
vol. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.
SILVA JR., Hedio. Intolerância Religiosa e direitos humanos .In: SANTOS, Ivanir do & filho,
Astrogildo Esteves. (Orgs) Intolerância Religiosa X democracia. Rio de Janeiro: CEAP, 2009.
SILVA, Jorge. Guia de luta contra a intolerância religiosa e racismo. Rio de Janeiro: CEAP,
2009.

Escola-residência diante do desafio do direito à liberdade religiosa
Antônio Henrique de Castilho Gomes*
Mateus Geraldo Xavier**

Resumo: Como equacionar o direito à liberdade religiosa no âmbito de uma escolaresidência? Talvez este não seja um problema no passado recente da história da educação
brasileira, mas o é no momento presente, na medida em que começam a surgir experiências
inovadoras de ensino médio. Quando se trata de uma escola residência confessional seu
Projeto Pedagógico é elaborado à luz dos princípios dessa tradição religiosa. Em se tratando
de escolas do exército, da marinha e da aeronáutica seus estudantes têm assegurado esse
direito mediante os serviços de capelania. Porém, em se tratando de uma escola-residência
laica, que acolhe estudantes menores de idade das vinte e sete (27) unidades da federação,
num mesmo condomínio onde reside também a maioria de seus professores, quais são os
limites e possibilidades que se apresentam no exercício do direito à liberdade religiosa? Até
então, esse era uma tarefa da família. De agora em diante, quem se responsabiliza por essa
dimensão? Caberá aos professores o papel de mediadores religiosos? Caberá à escola criar
um espaço ecumênico onde todos possam celebrar sua experiência de fé? Se sim, como
incluir aqueles que carecem de outra modalidade espacial para suas celebrações? A
experiência a ser narrada é a de uma escola-residência sui generis criada pela Confederação
Nacional do Comércio - SESC no ano de 2008 situada na Cidade do Rio de Janeiro. A Escola
SESC de Ensino Médio, formada por 500 estudantes de ambos os sexos, e aproximadamente
60 professores com suas respectivas famílias, não contempla explicitamente em seu Projeto
Pedagógico a dimensão religiosa. Talvez isto tenha ocorrida em função de uma decisão
deliberada de assegurar o distanciamento dos antigos internatos. Por isso, nesta escola não
há um serviço de capelania e não é permitido aos estudantes expressar comunitariamente
sua fé, pois fazê-lo significaria ferir o princípio da identidade laica da escola. O propósito
dessa comunicação será o de partilhar a experiência que vem sendo construída pelo
protagonismo dos estudantes e suas famílias em diálogo com os gestores da instituição.
Como se trata de uma experiência escolar recente, com projetos de replicação futura, urge
compreender e discutir a efetivação do direito à liberdade religiosa.
Palavras-chave: Diversidade. Tolerância. Sagrado.

1. Identidade laica de uma escola-residência
A escola SESC é uma escola residência de tempo integral de direito privado, que
atende cerca de 500 (quinhentos) alunos de ambos os sexos. A Escola é mantida pelo Serviço
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Social do Comércio - SESC, Administração Nacional - AN, sendo o Departamento Nacional –
DN, seu órgão executivo. Sua administração é de responsabilidade do sistema CNC –
Confederação Nacional do Comércio, instituição de direito privado, criada, mantida e
administrada pelos empresários do setor terciário da economia (comércio de bens, serviços
e turismo), nos termos do Decreto-Lei nº. 9.853/46.239
Conforme o artigo 209 da Constituição Federal, o ensino formal é livre à iniciativa
privada desde que se cumpram as normas gerais da educação nacional, autorização e
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avaliação de qualidade pelo Poder Público. Um dos três objetivos dessa educação, segundo a
Lei de Diretrizes e Bases, é a formação para a cidadania. É neste âmbito que se situa o direito
à liberdade religiosa dos estudantes. A escola se fundamenta nos valores laicos da liberdade
e da solidariedade humana.240 Porém, de outro lado, os estudantes não são
necessariamente desligados da confessionalidade. Desde sua fundação a escola se viu
desafiada a equacionar o direito individual à liberdade religiosa.

2. O desafio do exercício da liberdade religiosa no cotidiano escolar
A Constituição Federal de 1988 assegura o direito individual à liberdade religiosa. Em
seu artigo 5º afirma ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e suas liturgias” (Constituição Brasileira, Art. 5º, inciso VI).
Na interpretação do jurista José Afonso da Silva,
Na liberdade de crença entra a liberdade de escolha da religião, a liberdade
de aderir a qualquer grupo religioso, a liberdade (ou o direito) de mudar de
religião, mas também compreende a liberdade de não aderir à religião
alguma, assim como a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu e de
exprimir o livre agnosticismo. Mas não compreende a liberdade de
embaraçar o livre exercício de qualquer religião, de qualquer crença, pois
também a liberdade de alguém vai até onde não prejudique a liberdade dos
outros (SILVA, 2002, p. 248).

a) Liberdade de consciência e de crença
239

Cf. ESCOLA SESC. Projeto Pedagógico. Disponível em:
http://www.sescms.com.br/arquivos/esem/anexo3_projetopedagogico.pdf. Acesso em: 21 ago 2015. É uma
escola baseada na livre iniciativa, sem vínculo político-partidário, sem fins lucrativos, localizada no Rio de
Janeiro – RJ, e amparada nos artigos 150, VI, c e 209, I e II da Constituição da República Federativa do Brasil, de
1988; no artigo 7º., I a III, da Lei nº. 9.394/96 e no artigo 53, I a IV, da Lei nº. 8.069/90.
240
Id., Regimento Interno, art. 10, inciso I onde se apresenta a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a religião, a arte e o saber”.

A liberdade de consciência refere-se ao fórum íntimo da pessoa como sua dimensão
mais profunda e recôndita. Porém, a consciência e o que nela se passa se exterioriza na
crença partilhada seja na existência de Deus, seja na crença em determinados valores
considerados sagrados. O fato é que ambas as dimensões se expressam publicamente. Na
escola, em 2011, essa publicidade se retrata na pluralidade do mapa das crenças: 42,8%
católicos; 21,7% evangélicos; 7,3% espíritas; 4,2% de outras religiões; 0,2% umbanda. Ou
seja, o mapa religioso é composto por 76,4% dos alunos com alguma pertença religiosa.
Entretanto, 23,4% dos estudantes se declaravam sem religião, o que significava que são
agnósticos e ateus.241
Assumir este primeiro aspecto da liberdade religiosa como liberdade de consciência e
de crença nunca foi problema na comunidade escolar. Os estudantes, em seus
apartamentos, e professores, em suas residências, sempre exerceram o direito de expor os
símbolos de suas crenças individuais.
O problema inicial estava relacionado à liberdade de expressão comunitária das
crenças através dos cultos. Por exemplo, estudantes da primeira turma (2008-2011) relatam
a dificuldade de assimilação desse direito por parte da instituição. Um deles relata que,
naquele momento, a escola
“além de não ter uma proposta em relação ao estudo das religiões, ainda
(direção) age de forma coercitiva quando há qualquer manifestação de
cunho religioso dentro das dependências da escola. Essa atitude da escola,
essa de se omitir e também oprimir, fundamenta ainda mais os
preconceitos que a gente traz na bagagem”. 242

Esta dificuldade narrada é contraditória com a recomendação do grupo de trabalho
(GT) de 2002 que projetou a escola, depois de conhecer várias experiências nacionais e
internacionais. Este GT recomendou a construção de um espaço ecumênico que atendesse a
dimensão religiosa brasileira.243 Este espaço ainda não foi construído. Porém, na
continuidade da reivindicação dos estudantes evangélicos, criou-se no ano de 2012 o grupo
241

XAVIER, Mateus Geraldo. Escola Residência e diversidade religiosa. Revista Intercâmbio, SESC, 2015, p. 123.
ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO. Preparação do Projeto Pedagógico Cultural. Relato dos ex-alunos. Centro
de Memória da Escola SESC.
243
“Entendemos que a religiosidade do povo brasileiro não poderá deixar de ser estimulada no
empreendimento, que construirá uma ampla capela ecumênica” (NISKIER, Arnaldo In SESC Nacional GT para
estudo de implantação da Escola SESC, Centro de Memória da Escola SESC, 2002, p. 12-19.)
242
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“Célula: Nova Criatura Rio” como espaço de partilha e estudo da bíblia, que se reunia em
áreas abertas da escola.

b) Liberdade de culto
A liberdade de culto não pode ser exercida no interior da escola. As normas internas
proíbe a celebração de cultos no ambiente escolar.244 Diante desse quadro, professores e
estudantes com seus familiares se viram obrigados a buscar caminhos alternativos. Os
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estudantes começaram a identificar os professores de suas respectivas tradições e a solicitar
que estes, em seus plantões de finais de semana ou voluntariamente fora dos mesmos
pudessem levá-los aos espaços sagrados para celebrações comunitárias. Essa iniciativa
ocorria esporádica e irregularmente entre os anos 2008 e 2010.
Entretanto, a partir de 2011 as saídas religiosas começaram a ser assumidas
oficialmente pela instituição e incluídas nas atividades dos finais de semana. Mesmo assim,
as saídas continuaram irregulares, já que dependia da disponibilidade de professores
religiosos se oferecerem em seus plantões para conduzir os estudantes às celebrações.
Somente em 2013 as saídas religiosas tornaram-se atividades regulares, fruto de negociação
dos estudantes com os gestores. Daí em diante, ficou assegurado o exercício desse direito
através da escalação de educadores em seus plantões, independentemente de suas crenças.
Um desafio, percebido em 2011, mas parcialmente resolvidos em 2103, se deu no
universo evangélico. Dada a complexidade desse campo, que igrejas frequentar? Nem todos
os estudantes se sentiam contemplados em todos os espaços de culto. O que fazer? Os
estudantes evangélicos, em assembleia, optaram por três igrejas: Presbiteriana, Batista e
Bola de Neve. No momento atual, os estudantes têm assegurado o direito à liberdade de
culto mediante o programa de saídas religiosas nos finais de semana. O grupo budista foi o
que mais recentemente teve assegurado esse direito. Também os estudantes ateístas
esporadicamente se reúnem na escola, mas nunca demandaram saídas para se encontrar
com outros grupos do entorno.
Como se nota, não sendo permitido o exercício da liberdade de culto em seu interior,
a escola, mobilizada pelos estudantes e seus familiares, se viu desafiada a atender esse
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“São expressamente proibidos os ensaios de música vocal ou instrumental, cultos e jogos de qualquer
natureza nas unidades próprias ou comuns do prédio residencial” (Cf. Manual de Vida Residencial).

direito disponibilizando recursos humanos e materiais, bem incluí-los em sua programação
oficial dos finais de semana.

c) Respeito à liberdade e o apreço à tolerância
Porém, para além da dimensão cúltica, outro desafio sempre se fez presente no
cotidiano escolar, a saber, a intolerância religiosa. O Plano Nacional dos Direitos Humanos
propõe o “incentivo ao diálogo entre movimentos religiosos sob o prisma da construção de
uma sociedade pluralista com base no reconhecimento e no respeito às diferenças de crença
e culto. ”245 Nesse sentido, um dos pilares do Projeto Educativo é o “respeito à liberdade e o
apreço à tolerância.”
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No entanto, mais uma vez o equacionamento dessa questão foi

demandado pelos estudantes.
No final de 2012, um grupo de estudante procurou a gerência de vida residencial
solicitando um espaço no qual pudessem tratar de temas como a diversidade sexual e
religiosa para além das saídas religiosas. Como resultado, foram criados dois comitês, o de
sexualidade e o do sagrado. Em seu terceiro ano de existência, o Comitê Experiências do
Sagrado tem se constituído num espaço formal que acolhe jovens de diferentes tradições
religiosas, mas também ateus e agnósticos exercem livremente seu protagonismo juvenil na
discussão de temas contemporâneos.247
Na efetivação do Comitê, no final de 2012 e início de 2013, professores da escola de
diferentes tradições religiosas foram convidados a partilhar com os estudantes suas
experiências religiosas. Além disso, no mesmo, os estudantes participaram da oficina de
História das Religiões, prevista no Projeto Pedagógico como currículo diversificado. Ainda no
segundo semestre de 2013, os alunos dedicaram-se à elaboração de pesquisas sobre a
relação juventude e religião na escola.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 3º Programa Nacional de Direitos Humanos. Ministério da Justiça. Governo
Federal. Brasília. 2009. Ao contratar funcionários terceirizados, essa norma é explicitada na ambientação ao
novo espaço de trabalho, não sendo permitido ouvir músicas religiosas em horário de trabalho.
246
ESCOLA SESC. Regimento Interno, art. 10, Inciso III.
247
O Comitê “Experiências do Sagrado” é formado por professores regulares da escola procedentes de
diferentes tradições e cosmovisões: católicos (Mateus Geraldo Xavier, prof. de filosofia; Mônica Maria Teixeira
de Souza Corbucci, profa. de História); evangélicos (Simone Xavier de Lima, profa de Literatura; Mônica Maria
Marfim Jansen, profa. de História e História das religiões); Espíritas (Ivanise Martins de Lima, profa. de
Geografia; Marcos Paulo, prof. de Química; Cláudio Spada, prof. de Biologia); ateus e agnósticos (Professores
Bianca Barra e Fernando Ramos, ambos de Biologia); Budistas (Maria Emanoella Natacha Ferreira Boechat,
funcionária da Vida Residencial). Inicialmente o trabalho do Comitê era voluntariado; hoje as atividades
acontecem dentro da carga horária dos professores, com um tempo semanal de 45 minutos.
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Em 2014, os estudantes propuseram ao Comitê do Sagrado discutir temas como a
Verdade Religiosa; Criacionismo/Evolucionismo; Homoafetividade na Umbanda/Candomblé;
Corpo, Beleza e Cuidado nas Tradições Indígenas; Ateísmo e o sentido da vida sem referência
ao Transcendente; Deus nas diferentes religiões; Aborto e Eutanásia na visão espírita. O ano
foi coroado com a participação na VII Marcha pela Liberdade Religiosa no Rio de Janeiro e
com a realização do I Fórum do Comitê do Sagrado durante a Escola Aberta, em novembro
de 2014, no qual se apresentaram a Sociedade Budista do Brasil; a Associação ATEA; Análise
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do discurso da bancada evangélica sobre a mulher e os homossexuais; o Projeto de Reforma
Política da CNBB e dos Movimentos Sociais Populares. Em 2015, elegeu-se discutir o
problema intolerância religiosa; elaborar o mapa religioso da escola e discutir a simbologia
presente nas religiões novas e antigas.

3. Dúvidas que permanecem
O exercício da liberdade religiosa numa escola residência vai além da liberdade de
consciência, de crença e de culto. Implica também o direito de viver conforme a crença que
cada um assume para si. Entretanto, há conflitos nessa dimensão, que tem gerado a
necessidade de compreensão e discernimento das implicações do referido princípio. Há
dificuldade, por exemplo, de alguns segmentos evangélicos em desenvolver trabalhos
corporais e trabalhos literários cuja linguagem é avaliada por eles como demasiadamente
sensualizada. Nestes casos, o argumento da instituição tem sido claro de que ao optar pela
escola, o estudante acolhe as suas determinações pedagógicas.
O caso mais evidente tem sido dos estudantes pertencentes à igreja Adventista que,
aprovados na primeira fase da prova objetiva para a escola, encontram dificuldades na
entrevista, pois nesta se explicita o regime de funcionamento da escola, com aulas inclusive
aos sábados. De modo geral, os pais optam por não matricular o filho. Houve casos em que
os familiares abriram mão de alguns princípios da prática religiosa. Outro estudante fez a
experiência, mas retornou e outro ainda foi transferido para uma escola adventista.
O terceiro desafio diz respeito ao papel do professor como educador religioso. O
Regimento Escolar é muito claro a respeito aos limites da atuação do professor. É vedado a
ele e aos demais funcionários “fazer proselitismo religioso, político-partidário ou ideológico

em qualquer circunstância”.248 Este artigo é reforçado no manual interno que regula a vida
residencial. Neste, os professores não podem realizar cultos em suas residências. Que não se
deva fazer proselitismo em sala de aula, é consenso entre todos. Porém, estando os
professores fora do horário de trabalho e os estudantes também fora de seus horários
regulares de estudo, configuraria proselitismo religioso receber em sua residência
estudantes da mesma tradição religiosa para tratar da sua identidade?
Hoje, os estudantes evangélicos se reúnem semanalmente. Criaram o grupo Célula
“Nova Criatura Rio” para partilhar a vida cotidiana à luz da Bíblia. Seria proselitismo convidar
professores da mesma tradição para assessorá-los? Quando alguns professores se reúnem
mensalmente em suas residências para momentos de espiritualidade, estariam
comprometendo a identidade laica da instituição?
O quinto desafio diz respeito ao papel dos professores nas saídas religiosas. Mesmo
escalados em seus dias de trabalho, nem todos os professores se sentem confortáveis no
acompanhamento às saídas religiosas nos finais de semana quando os locais para os quais
são escalados ferem sua liberdade de consciência e crença. Qual é o limite entre o exercício
da liberdade de consciência e crença e atividade laboral?
Por último, embora os estudantes evangélicos tenham escolhido três igrejas em
assembleia, nem todos se sentem contemplados nas mesmas, como é o caso de estudantes
da Congregação Cristã do Brasil. A instituição não dispõe de recursos humanos para dar
conta desse problema e também quando o número de inscritos fica abaixo da cota mínima.
É legítimo não assegurar o direito ao culto destes que são minorias no campo evangélico? E
o que dizer do único aluno da umbanda que passou pela escola sem ter se identificado como
tal e, portanto, sem a possibilidade de frequentar seu espaço sagrado?
Estes são alguns desafios e dúvidas que estão presentes na comunidade escolar.
Como a escola SESC de Ensino Médio é instituição singular encontra-se nesse momento
desafiada ao aprendizado do significado das implicações do princípio da liberdade religiosa,
não propriamente pelo seu caráter escolar, mas sua dimensão residencial. Talvez essa
dimensão acolha num futuro breve a dimensão complementar ao diálogo entre estudantes
de várias tradições religiosas, a saber a explicitação das identidades, já que as alteridades
são tratadas no âmbito do Comitê do Sagrado, inscrito na dimensão acadêmica.

248

Idem, art. 131, inciso II.
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De um modo geral, a Filosofia buscar dar respostas aos questionamentos que o homem faz a
si mesmo. Dentre as problemáticas abordadas propriamente na Filosofia está o homem, a
partir de que ele se questiona a respeito de sua existência: Quem sou eu? De onde vim? Para
onde vou? Assim, é perceptível a centralidade do homem dentro da Filosofia. A Mística, de
certa maneira, pode ser entendida como uma atitude que o homem tem diante de sua
procura por resposta acerca de si, neste caso, a Mística seria uma experiência transracional
que leva o indivíduo ao mais alto nível de conhecimento. A experiência mística consiste
assim numa tentativa que o homem vê na mesma de transpassar a sua condição, uma forma
pela qual se chega a uma experiência com o divino sem a necessidade da intermediação. A
Religião por outro lado seria necessariamente o mediador entre o homem e a divindade, ela
teria essa função de ligar o homem a algo transcendente. Essa definição é constante nas
religiões de origem judaico-cristã. Porém em termos gerais a Religião pode também ser
compreendida como uma mediadora que liga o homem à natureza e com os seres vivos.
Portanto, o presente Grupo de Trabalho abre espaço para o diálogo a pesquisas que
contribuam com a problemática entre Filosofia, Mística e Religião. As pesquisas podem
versar sobre os filósofos e sua relação com a mística e a religião, como também sobre os
místicos e seu caráter transracional e a religião.
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O ideal ascético dentro da filosofia budista:
a crítica de Nietzsche
Aline Grünewald*
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Resumo: A concepção Nietzschiana do que verdadeiramente é a vida e a fisiologia humana –
em síntese, as contradições inerentes à existência, traduzidas nos epítomes dos deuses
gregos Apolo e Dionísio - pressupõe uma postura afirmativa perante os fatos da vida, uma
aceitação de sua realidade objetiva. É nesse sentido, que o caminho da renúncia proposto
pelo ascetismo segue a corrente contrária à proposta de Nietzsche, uma vez que, segundo o
mesmo, o asceta trata a vida “como um erro que se refuta”. Percebemos, portanto, dois
movimentos contrários frente à constatação da fugacidade e inexatidão da vida: o de
afirmação, tomado pelo filósofo; e o de negação tomado pela via ascética presente na
filosofia budista. Nietzsche considerava que essa ideologia ascética, além de problemática,
não poderia ter outro encaminhamento a não ser o niilismo. É tendo como foco essa
dialética vivencial que o presente trabalho tem o intuito de expor a crítica do filósofo alemão
Friedrich Nietzsche ao ideal ascético da tradição budista.
Palavras Chave: Filosofia budista; Ideal ascético; Niilismo; crítica nietzschiana.

Introdução
O filósofo alemão Friedrich Nietzsche é conhecido como crítico tenaz aos mais
diversos âmbitos da sociedade, desde a religião, em especial o cristianismo, até a
modernidade e a tradição filosófica. O pensador se opunha a tentativas moralistas e
idealistas que, segundo ele, promovem uma espécie de fuga dos fatos da vida, negando esta
existência. Para o filósofo, o homem deve cultivar a vida como um valor sagrado e
experimentá-la de maneira afirmativa. Tendo como pressuposto esta atitude afirmativa da
vida, a avaliação de Nietzsche se pauta em considerar se uma ideia ou uma atitude
significam degeneração da vida ou vida em plenitude, se são indícios de vida ascendente ou
de declínio. E, no que diz respeito à religião, ele identificou uma atitude de degradação,
decadência.

* *
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Em O Anticristo (2007), sua obra mais radical de crítica aos valores cristãos, Nietzsche
se refere ao budismo como religião superior ao cristianismo por sua constituição realista,
fria e objetiva da realidade. Deve-se considerar, no entanto, que o elogio ao budismo é,
nesta obra, uma forma de ataque profundo ao cristianismo, não significando que ele
também não seja uma religião da decadência. Ambas, de acordo com o filósofo, são religiões
niilistas, pois desvalorizam, de alguma maneira, a existência e propõem um caminho que
culmina na falta de sentido, nas palavras de Nietzsche, intencionam ao nada, porém se
diferenciam perceptivelmente.
Enquanto o cristianismo se fixa em conceitos morais, numa concepção degenerada
de Deus, no sentimento de culpa e na ideia de pecado, que colocam o centro da vida no
além-metafísico e desconsideram a realidade, o budismo é hipersensível ao sofrimento,
objetivo e lógico em sua análise e não necessita de conceitos como o de pecado, pois “diz
simplesmente o que sente: ‘sofro’” (NIETZSCHE, 2007, p. 33). O budismo não afirma um
mundo ilusório e partir dele formula conceitos morais como o cristianismo, ele lida com a
realidade, com isto não luta senão contra a onipotência do sofrimento na existência.
O budismo apresenta então como questão impulsionadora a condição de sofrimento
da existência, formulada na Primeira Nobre Verdade: a existência é sofrimento (duḥkha), sob
a qual são fundados seus ensinamentos cuja finalidade é estancar a dor de existir. O
conteúdo do sofrimento é a centralidade tanto na tradição budista quanto na concepção
filosófica de Nietzsche, contudo, se especificam e se distinguem com relação ao modo de ser
neste enredo de angústia. Segundo o filósofo, o princípio da vida é a dor e não há meios de
escapar disto, nessa tentativa o humano só poderia se desviar de sua fisiologia, negando
aquilo que é a realidade. Já o budismo admite que exista a possibilidade de superação do
sofrimento, o que implica em mais dois postulados referentes à atitude daquele que
pretende escapar da dor, a saber, encontrar sua origem, o desejo, e abraçar uma práxis que
impulsione ao objetivo final: alcançar o estado de iluminação.
A tradição budista defende, assim, a possibilidade da cessação do sofrimento a partir
de um esforço pessoal de renúncia aos prazeres mundanos. O budismo objetiva atingir a
serenidade no desaparecimento dos desejos, o que se traduz, no entanto, numa busca e
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num cultivo que, segundo Nietzsche, não deixa de ser niilista, pois é fundada em uma prática
avessa aos fatos da vida, a prática ascética.
1. Duḥkha e a senda budista do ideal ascético.
Para o budismo, a vida como a maioria das pessoas conhece e experimenta é dor/
sofrimento (duḥkha) e, portanto, o coração da ortodoxia budista, se é que podemos
considerar o dharma ou o conjunto de ensinamentos budistas assim, é a erradicação deste
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sofrimento. O conceito de duḥkha, como a intuição sobre a verdadeira natureza da
realidade, é o postulado fundamental para a compreensão da práxis budista. Erradicá-lo
envolve, no entanto, compreender sua causa que se fundamenta, para o budismo, no
desejo. Ao desejarmos sofremos porque transformamos o alvo do desejo numa realidade
separada e cristalizada e conferimos a ela uma condição ilusória de eternidade, esperando
que o prazer proporcionado dure para sempre.
Segundo o budismo, a Origem é uma rede infinita de causas e, portanto, é
interdependente. Nada deve ser entendido de modo separado, pois tudo o que existe é uma
cristalização do infinito. A realidade é fluida, provisória e não substancial, por isto, tudo deve
ser considerado como uma totalidade, um aglomerado de causas, tudo o que existe surgiu
como consequência de uma cadeia de inter-relações. Porém, ao crer em uma suposta
permanência do “eu” e ao não aceitar o fato de que tudo está em constante transformação,
o ser humano equivocadamente cristaliza a natureza dos objetos. Exatamente a ignorância
desta matriz transitória da natureza desencadeia o sofrimento humano. Diante da
configuração apresentada parece-nos impossível a libertação deste ciclo de dor, pois
estamos a todo o momento desejando e sucumbindo às dores e prazeres resultantes deste
ato.
Contudo, não é este um labirinto sem saída, uma vez que é possível se libertar do
sofrimento atacando sua própria causa: o desejo. O desejo é o que mantém o ser humano
inserido na perpétua roda do samsara, enredo permanente de desejos e insatisfações, “ao
desejar e não obter as coisas se sofre (duhkha). (...) A esta ciclotimia recorrente de desejos,
dores, alegrias breves e sonhos permanentes, a tradição budista chama de samsara”
(ANDRADE, 2013, p. 47). Das duas verdades anteriormente mencionadas surge, então, a
terceira, ou seja, da possibilidade de cessação do sofrimento. Para que o carma deixe de

acontecer e para que se saia do ciclo de renascimentos, é preciso seguir o caminho que leva
ao cessar da dor, através da extinção do desejo que movimenta a engrenagem do samsara.
Abraçar As Quatro Nobres Verdades e seguir a senda budista implica, assim, seguir os oito
passos que formam a ortopraxia budista, conhecido como o Nobre Caminho Óctuplo: i) visão
correta; ii) pensamento correto; iii) fala correta; iv) conduta correta; v) vida correta; vi)
esforço correto; vii) atenção correta; viii) meditação correta. Essas são as asserções,
superficialmente descritas, a serem seguidas por aqueles que querem alcançar a libertação
do sofrimento.
O sofrimento existe e é onipotente, sublimar a dor é o objetivo, criar possibilidades
de condições de superá-lo é a prática. Abraçar essa senda exige, portanto, uma conduta de
vida ascética, pois implica necessariamente um não se entregar aos desejos. Somente é
possível perceber a verdadeira natureza de todas as coisas ao não desejá-las, pois assim
podemos entendê-las como condições efêmeras da existência e não como objetos que
podem ser possuídos ou manipulados. A prática ascética de negação do mundo acaba por
ser uma parte fundamental da senda budista, sem ela não há iluminação, não se cumpre a
jornada do caminho búdico. Essa atitude de abnegação que trata a vida como uma doença a
ser tratada e, no limite, extirpada, foi alvo de crítica do filósofo Friedrich Nietzsche, que
embora não se opusesse à convicção budista de perceber a vida como sofrimento,
considerava que a vida deveria ser exaltada e aceita como ela é.
2. A crítica nietzschiana ao ideal ascético
Segundo Nietzsche, em “A Genealogia da Moral” (2009), o ideal ascético surge
propriamente do instinto de preservação da vida. Imerso no sofrimento, e acima de tudo,
imerso na falta de sentido, de uma finalidade para a existência humana, o próprio homem
necessitou do ideal ascético. “A falta de sentido do sofrer, não o sofrer, era a maldição que
até então se estendia sobre a humanidade – e o ideal ascético lhe ofereceu um sentido”
(NIETZSCHE, 2009, p. 139). E foi desta necessidade mesma de interpretar o sofrimento e lhe
conferir um sentido que preenchesse por fim o vazio da existência que surgiu a práxis
budista. No entanto, este mesmo ideal ascético que parecia ter cessado o problema da
lacuna existencial, trouxe um problema muito mais profundo, pois sua orientação estava na
direção da hostilização da vida e do que é humano. “O ideal ascético nasce do instinto de
cura e proteção de uma vida, *mas de uma vida+ que degenera” (NIETZSCHE, 2009, p. 101).
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Assim, a essência da crítica nietzschiana à vida asceta consiste naquilo que o autor considera
ser uma contradição: o asceta é um indivíduo tomado pela vontade de poder que deseja se
apropriar da vida e, para isso, a nega. É o que o autor chama de “um tal monstruoso modo
de valorar” a existência (NIETZSCHE, 2009, p. 98).
Assim, segundo Nietzsche, o ser humano, incapaz de lidar com o sofrimento inerente
à existência, interpreta a realidade de maneira a reparar o incômodo da vida. Assustados
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com o fato próprio da realidade, preferem almejar o nada a aceitarem a existência. Lutando
contra a angústia, a dor, a melancolia, a incerteza, e o vazio, distorcendo a realidade, se vêm
superiores a este mundo e escolhem a existência contrária à verdadeira vida humana,
negando-a ao invés de experimentá-la. O que imprime à realidade esta capa de
superficialidade, dando à vida uma ordem e um sentido que a justifique é, de acordo com o
filósofo, toda moral definida pelo ideal ascético.
É na terceira dissertação da obra “A Genealogia da Moral” (2009), intitulada “O que
significam ideais ascéticos”, que Nietzsche expõe este ponto de vista. O ascetismo é
problematizado como modo de degeneração da vida humana, o tipo de atitude que estagna
o homem frente à realidade, que inverte o valor da vida. A luta do asceta é mesmo pela
valoração da vida, mas uma vida posta em contraposição a uma outra existência, sendo esta
vida aqui e agora apenas uma ponte.
Em seu embate com a fisiologia, o asceta busca o erro onde reside propriamente o
instinto da vida, o corpo e a dor são tidos então como ilusões que, nesta condição, podem
ser superados. Assemelhando-se a fórmulas de diagnósticos médicos, o discurso budista
assim diz: “(...) ele aponta a doença, a origem da doença, sua cura e, finalmente, o método
que trará a cura.” (WILLIAMS et al, 2012, p.30). A doença, como já citado, é o sofrimento
que, por sua vez, tem origem no desejo e sua cura na cessação do mesmo e, o método, é o
Nobre Caminho Óctuplo. No entanto, a extirpação da origem desse sofrimento - o desejo –
implica, no limite, na anulação do próprio corpo e de suas funções fisiológicas.
Ao nos depararmos com um dos mais relevantes e divulgados discursos do Buddha, o
Mahāsatipaṭṭhāna Sutta - conhecido no ocidente como “Os Fundamentos da Atenção Plena”
- temos a sensação de estar diante de uma descrição médica sobre a fisiologia do corpo,
especialmente no ponto quatro quando o iluminado elenca detalhadamente os órgãos e

fluidos corpóreos, intencionando que os monges da comunidade atenham-se à
contemplação do corpo tal como ele fisicamente é: “(...) Há neste corpo: cabelo da cabeça,
cabelo do corpo, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, medula, rins, coração, fígado,
pleura, baço, pulmões, intestinos, mesentério, garganta, fezes, bile, fleuma, pus, sangue,
suor, gordura sólida, lágrimas, gordura líquida, saliva, muco, líquido sinovial, urina.” (THERA,
1996, p.120).
Ao dissecar a realidade do corpo, se desconstrói o todo harmonioso e potencial
objeto de desejo. Ao ressaltar as imperfeições e as características repulsivas evidencia-se
que a forma aparentemente bela não passa de uma ilusão criada pelos olhos do desejo. A
esse tratamento do corpo, Nietzsche denomina “espécie de medicação sacerdotal culpada”,
ao que o filósofo questiona: “Querendo-se com ela exprimir a ideia de que um tal sistema de
tratamento melhorou o homem, não discordo: apenas acrescento que, para mim,
“melhorado” significa o mesmo que “domesticado”, “enfraquecido”, “desencorajado”,
“refinado”, “embrandecido”, “emasculado” (ou seja, quase o mesmo que lesado...)”
(NIETZSCHE, 2009, p. 122).
Ao culpabilizar a vida, o asceta defende que apenas o sacrifício desta garante o
paraíso e, para Nietzsche, essa ilusão que menospreza a vida terrena culmina no niilismo. A
cultura do nada e o ódio contra a vida representam a decadência daqueles que se apavoram
com o próprio corpo. Sendo que não aceitar o corpo significa, segundo o filósofo, não estar
preparado para a existência. Assim, ao fazer do ressentimento e da culpa a sua forma de ver
o mundo, o asceta através de uma mentira inicia sua tentativa de domínio. Através do
afastamento do mundo, da incapacidade de domínio social, e da fraqueza física, o indivíduo
crê conseguir isentar-se da vontade e da dor, sendo que é nisso que consiste a vida.
Portanto, não há forma de se escapar do que é a realidade da existência e, para Nietzsche,
só há uma maneira de se viver exaltando a vida com toda sua alegria e sofrimento, viver na
perspectiva do Eterno Retorno, isto é, viver a vida de tal modo que seja possível sempre
desejá-la.
Considerações Finais
Para o budismo, o epicentro do grande problema da vida humana - o sofrimento - é o
desejo. Ao desejar distorcemos a realidade das coisas, uma vez que o sentimento de posse
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ou de aversão sobre os objetos distorcem a própria realidade que os constitui. Tudo o que
existe é, na concepção budista, efêmero e vazio de substância, ou seja, as coisas não existem
per se, mas sim numa cadeia de inter-relações, tudo o que surge tem como causa um
fenômeno já existente que, por sua vez, fora também causado pela incidência de outro
fenômeno. A existência nada mais é, portanto, que um emaranhado de causas, fato
denominado pelo budismo de originação interdependente. Acreditar que aquilo que
desejamos é algo único e infinito é o que nos faz sofrer, justamente porque essa crença nada
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mais é que uma distorção da realidade, uma ilusão.
Em resposta a esse movimento ilusório de onde mina toda angústia e sofrimento, o
budismo propõe uma conduta de vida asceta no intuito de neutralizar aquilo que nos
impulsiona em direção a esse mundo de ilusões e dor. Neutralizar o desejo implica, no
entanto, anular a sua própria fonte de manifestação, o corpo. A disciplina budista abarca,
consequentemente, práticas de meditação, atenção e vigília, no intuito de impedir que os
instintos corpóreos, os desejos, possam tomar as rédeas de nossas vidas.
Negar o corpo e os desejos por serem fontes de sofrimento é para Nietzsche uma
dificuldade de aceitar a realidade, os fatos da vida, e não um caminho para a iluminação e
eliminação da dor. Desejar é, para o filósofo, parte fundamental da natureza humana, negar
esse fato é se afastar de sua humanidade, lutar contra seu instinto mais natural, ou seja,
sofrer. A chave de uma vida equilibrada não está, na concepção nietzschiana, na negação da
vida, do corpo e de sua natureza, mas sim, na aceitação de seus fatos, na manifestação livre
dos espíritos apolíneos e dionisíacos, na perspectiva do Eterno retorno e na prática do Amor
Fati.
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Resumo: São João da Cruz afirma que não se pode servir a Deus de forma a unir o
entendimento com o mesmo, ou seja, o conhecimento. Para ele o entendimento se
constituiria como um servir pela metade e não como de uma forma por completa. Assim, ele
concebe que a mística seria uma espécie de contemplação infundida, isso quer dizer que ele
assevera que Deus é que ensina de forma secreta a alma, neste caso, Deus instrui sobre o
que seria realmente a ciência do amor perfeito, desse modo, alma não precisaria de um
esforço para chegar a Deus. Portanto, a presente pesquisa objetiva fazer uma breve análise
acerca da experiência mística de São João da Cruz e de que forma ele entende que caminho
se deve trilhar para se chegar a Deus. A metodologia que será utilizada consiste no método
bibliográfico que visa fazer uma análise acerca do pensamento místico do presente autor.
Palavras-chave: Entendimento. Mística. Amor. Deus.

Introdução
A presente pesquisa visa, de certa forma, analisar a perspectiva de que forma se dá a
experiência mística de São João da Cruz. Como também, como pode ser entendida a mística
expressada a partir de seu pensamento. Na sua visão o conhecimento constituiria uma
espécie de impasse para se servir ao Absoluto, neste caso, Deus. Assim, João da Cruz parte
de uma premissa que afirma a possibilidade de um conhecimento a partir de uma
perspectiva espiritual.
Por outro lado, Deus seria esse ser que instrui, que eleva o espírito, que por sinal
conduz a um amor perfeito. A alma não necessitaria de se esforçar para chegar a um nível
maior de conhecimento, mas Deus seria esse canal que eleva a alma, que ensina e a torna
mais profunda.
De certa forma, a palavra mística sucinta um olhar tanto de suspeita quanto de
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medo, ela provoca a ideia de algo excepcional, como que algo de caráter misterioso que está
mais arraigada ao sobrenatural, que está para além do natural. O silêncio constitui de forma
integral a experiência mística, a experiência de unidade. Assim, quem tem a experiência
mística experimenta a unicidade com o outro e o outro se torna o outro.
João da Cruz
Por hora vamos fazer um breve contexto a respeito da pessoa de João da Cruz, com o
sentido de apresentar de que forma se dá a experiência mística do mesmo, em que
circunstâncias ele se depara com Deus. A partir desse momento, partimos para uma análise
acerca da experiência mística no que condiz mais precisamente seu pensamento e sua visão
como místico.
João da Cruz por assim dizer é considerado cume da mística católica, foi colaborado
juntamente com Teresa de Ávila na reforma do Carmelo. Além de propiciar uma reforma
dentro do Carmelo João da Cruz e Teresa de Ávila deixam dentro do cristianismo católico
uma marca de espiritualidade que perpassa inclusive o período chamado de Contrarreforma.
A característica mais importante da obra de João da Cruz é a riqueza psicológica com
a qual são descritas as “noites”, ou seja, os aniquilamentos purificatórios da inteligência, da
vontade e da memória (as três potências da antropologia tradicional), como também os dos
sentidos e do espírito. (VANNINI, 2005, p. 75).
João da Cruz nasce em Fontiveros (Avila) aproximadamente por volta de 24 de junho
de 1542, data imprecisa. Seu pai foi Gonzalo de Yepes, de família nobre e sua mãe de origem
humilde se chamava Catalina Alvarez. Segundo o que se relata logo que Gonzalo viu Catalina
ele teria se apaixonado de tal forma que propôs casamento a Catalina, a sua família por
outro lado fora contra essa união, pois a via de forma desigual. Desse casamento nascem
três filhos.
O casal teve dificuldades durante a vida, Gonzalo chegou até o ponto de trabalhar
como tecedor para manter sua família, e passou o seu oficio a seu filho mais velho,
Francisco. Depois de certo tempo, Gonzalo vem a falecer deixando sua família desamparada
e em plena miséria. Vendo sua situação a cada dia piora Catalina decide mudar-se para
Arévalo, uma vila aos arredores de Fontiveros, passando um breve período. Depois se muda
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para Medina do Campo, onde trabalhando como tecedora de tocas de lã juntamente como o
seu filho Francisco consegue uma pequena fortuna.
Porém João ao invés de apreender os ofícios manuais ingressa no colégio da Doutrina
para meninos, onde logo aprende a ler e a escrever, ganhando o afeto das monjas. Depois
de lhe ser confiada a coleta para a sustentação da própria instituição ele passa a ser acólito
do convento da Penitencia e depois segue para o Hospital de Santo Antão.
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Depois João ingressa ao colégio da Companhia de Jesus, onde tem sua formação
intelectual e moral. Acredita-se que João foi aluno de João Bonifácio, que com o mesmo
aprende Latim, Filosofia, Retórica, Artes e em matéria de exposição e argumentação. Depois
de terminar os estudos o seu protetor dom Alonso Alvarez o faz várias ofertas que nega, pois
almejava ingressar no Carmelo.
Recebe ao vinte e um anos o nome de João de Santo Matias, mais tarde deseja outra
ordenação, mas não leva a cabo esse desejo e se transfere para Salamanca por volta de
1564. Já na cidade universitária cursa os cursos de Teologia durante os anos de 1564 a 1968.
No ano de 1567 ocorre o encontro com Teresa de Jesus. Os quatro anos em que João de
Santo Matias passa em Salamanca são suficientes para ter uma cultura abrangente e uma
lavrada personalidade aos vinte e cinco anos.
Teresa de Jesus recebe em Duruelo uma doação de uma humilde casa e decide
confiá-la a João no outono de 1568. Essa casinha situava-se a quarenta e oito quilômetros da
capital. Depois de algumas semanas chegam ao primeiro estabelecimento reformado do
Carmelo frei Antônio de Herredia e um carmelita da que vinha da cidade de Medina do
Campo.
João de Santo Matias decide então mudar o seu nome para frei João da Cruz. Depois
muda-se para Mancera no ano de 1570, antes Teresa de Jesus enviou João da Cruz em julho
de 1569 ao monastério de Pastrana para ser mestre dos noviços. Por volta de abril de 1571
João da Cruz situa-se em Alcalá de Henares com a finalidade de fundar e reger o Colégio
Carmelitano.
Para Baruzi, João transmite uma doutrina, a qual ele se entrega a uma propagação de
uma fé profunda e ardente. Diante das reformas dentro do Carmelo, alguns religiosos

mitigados dos pano, expressão utilizada por Teresa de Jesus, João da Cruz é feito prisioneiro
em a 3 de dezembro de 1577 e na seguinte noite é lavado ao convento dos carmelitas
mitigados em Toledo. Teresa escreve ao rei Filipe II protestando contra o ocorrido e
intercedendo por João. Na noite de 16 de agosto de 1578 antes da intervenção do rei Filipe
II, João consegue fugir.
Depois do ocorrido em Toledo, João se torna padre espiritual das monjas de Beas. Em
junho de 1579 é enviado a Baeza com diretor do colégio Carmelitano. A janeiro de 1582
transfere-se para Granado sendo nomeado como Prior dos carmelitanos de descalços. É em
Granada que João produz a maioria de suas obras. Em 4 de outubro de 1582 Teresa de Jesus
falece e o espirito de reforma do Carmelo desaparece. João tenta de certa forma evitar o
dano com atividades zelosas e consegue certo reconhecimento no priorato de Segovia, mas
logo depois começa a ser perseguido, onde se vê obrigado a fugir para o deserto de Peñuela.
No dia 21 de setembro de 1591 escreve uma carta a Ana de Peñalosa, na carte João
afirma que iria a Ubeda curar algumas febres que sofria a mais de oito dias e suspeitava que
necessitava de ajuda medica. Depois de algumas semanas, falece em 14 de dezembro o frei
João da Cruz, a morte o trouxe paz diante de seus sofrimentos.
A experiência mística
João da cruz assinala que nenhuma coisa que seja criada ou mesmo pensada, não
pode de maneira nenhuma servir ao entendimento para depois se unir a Deus. Assim, esse
servir ao entendimento, antes de tudo, constitui um impedimento do que mesmo um meio
para se chegar a Deus e unir-se a Ele.
João entende que a mística é necessariamente algo que está infuso no indivíduo, ou
seja, uma contemplação infundida na alma. Para ele não seria necessário uma busca por
conhecer o mistérios divinos, Deus se encarregaria de ensinar a alma, mas de forma secreta.
Assim, Deus através desse ensinamento em segredo, conduziria a alma a chama ciência do
amor perfeito. Portanto, a alma não precisaria de um esforço para chegar a essa ciência.
Nas afirmações de João da Cruz “deixa-te ensinar, deixa-te mandar, deixa-te sujeitar
e desprezar e serás perfeito” (JOÃO DA CRUZ, 2002, p. 103), pode-se perceber que as
afirmações constituem em uma mística pautada na experiência cotidiana. Assim, a
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manifestação mística se demonstra a partir dessa experiência cotidiana, arraigada por uma
força de veracidade que chega a pôr em movimento os sentidos corporais.
Por outro lado, João entende também que a vida mística é esse processo no qual a
alma com a vontade que ela tem, unir-se a vontade de Deus, desse modo, aí ocorreria a
transformação pelo amor. Neste caso, no amor haveria a união com Deus, ou seja, uma
unicidade.
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À medida que a alma esteja desejosa em unir-se a Deus, esta, por sinal, deve se
entregar totalmente a Ele sem nenhuma reserva. “Sem dúvida, é Deus que vem a nós;
todavia, devemos nos pôr a caminho, procura-lo, remover os obstáculos. A subida ensina, de
modo correto, essa entrega e o caráter total que deve resistir” (JOÃO DA CRUZ, 1954, p. 13).
De certa forma, a miséria a qual passou a duras penas durante o tempo de sua
infância, até mesmo antes de entrar no convento, fez com que João desapegar-se do mundo
material e o espiritualizando. A miséria teria ensinado a místico um meio de enfrentar as
duras penas até chegar o caminho de uma perfeita união com Deus.
Os gemidos da carne atenazada pela fome, desde já a quebrantam e
preparam para os jejuns prolongados e os cilícios; a puerícia, privada de
mimos, impele-o a procurar o seus deleites em Deus; a situação social
depressível dispõe ao apagamento do claustro. Trabalhos encontrou em
chegando ao mundo; trabalhos buscará até a morte. Desde já delineiam-se
dois traços marcantes da alma de João da Cruz: é um contemplativo; é um
penitente. (PENIDO, 1949, p. 20).

Sem dúvidas, o caminho que João da Cruz nos ensina constitui é o caminho do
desapego. Desse modo, pelo caminho do desapego que pode se chegar a uma unicidade
com Deus. A oração foi também sem dúvidas umas das formas que João da Cruz encontra
para unir ao seu criador. É pela oração que chaga mais perto do amor divino. A partir de que
se ora, desapega-se do que é criado para se perder em Deus.
Não basta desapega-se das coisas cotidianas, das coisas criadas e matérias, também é
preciso desapegar-se de si mesmo. Esse amor-próprio que temos por nós mesmo deve
desaparecer, senão ele servirá de obstáculo que obstruirá o caminho ao amor de Deus.
Conclusão

Tendo passado por um breve contexto acerca da vida de João da Cruz e podendo
identificar nela que as bases para uma experiência místicas já foram lançadas desde a sua
tenra idade. E, por conseguinte, visto que João da Cruz entende que o entendimento, o
conhecer de Deus é revelado por Ele mesmo, ou seja, a alma não necessita de esforçar para
conhecer, mas Deus revela em segredo. Como também a questão do desapego e da oração,
é indubitável que essa experiência mística desse místico é excêntrica.
Por outro lado, a mística de João da Cruz é tão excêntrica que a mesma chega a ser
comparara à mística da Índia, não tirando os méritos da mística cristão, o nada do místico
aprece atrelado sobre o símbolo da cruz, ela seria mais precisamente esse instrumento de
aniquilamento e, por conseguinte, em toda a sua obra não se dá tanta importância à Igreja e
os seus sacramentos.
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Resumo: O tema dessa comunicação é a experiência mística em Teresa de Ávila. Estudar a
obra de Santa Teresa de Ávila, neste momento, é significativo, considerando-se a vitalidade
de seu pensamento. Em 2015, são celebrados os 500 anos do seu nascimento. Muitos
estudos sobre sua obra e vida são relevantes nesse contexto de celebração. Especificamente
quanto ao tema proposto, a contribuição de seus textos pode ser indispensável para uma
elaboração temática e prática que refaça a ideia de relações do humano com o mundo. O
objetivo central é demonstrar que em Teresa se cria uma ideia de amor a Deus e ao
próximo, com a simultânea descoberta de si, em uma forma plena de amor. A metodologia
utilizada está fundamentada em sua produção literária, por meio da leitura de seus textos.
Entretanto, cabe dizer que foi a própria mística de Teresa que tratou de orientar a redação
do texto. A contribuição da espiritualidade teresiana é fundamental no sentido de mostrar a
importância do indivíduo encontrar-se consigo mesmo, na busca de Deus. Encontrar-se
consigo mesmo para encontrar verdadeiramente ao Senhor e ao outro. Nesse sentido, é
uma experiência para a totalidade do existir: o Ser, Deus e o outro. Ao longo da jornada de
leitura e reflexão em torno de seus textos, suas palavras foram luz para o caminho que cabia
seguir, a fim de compreender a profundidade de sua obra e experimentar ouvir o chamado
de Sua Majestade e, para aguçar o ouvido e orientar-se na direção de sua voz.
Palavras-chave: Teresa de Ávila. Experiência. Mística. Amor.

Santa Teresa de Ávila deixou à humanidade um legado de escritos com indicações
claras de como viver o caminho do serviço a Deus. Suas palavras não só são certeiras para
seus contemporâneos, como se fazem vivas na atualidade, perpassando quase cinco séculos
de cristianismo.
O Amor
Ao longo da leitura dos escritos de Santa Teresa é perceptível um itinerário para
compreender a literatura mística teresiana na perspectiva de um amor que se realiza a partir
do interior do ser, no encontro com Deus e consigo mesmo, manifesto no serviço ao
próximo. Neste sentido, Teresa se torna atualíssima para uma humanidade cada vez mais
individualista e secularizada, que necessita descobrir em Deus uma fonte de amor a si
mesma e ao próximo. Um amor autêntico, transformador de uma realidade egoísta para
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produzir tempos de fraternidade e experiências novas para um mundo desafiado a ser Reino
de Deus, o lugar de Sua Majestade.
Bernard Sesé faz um relato que corrobora as afirmações acima, dando o
testemunho dessa ação de Teresa que não está limitada ao seu tempo, mas se faz viva para
a eternidade:
Na perspectiva da História, a silhueta “inquieta e errante” – como diziam
seus detratores – daquela que se tornou santa Teresa de Jesus cresceu e
desde então se impõe como uma das maiores figuras de seu tempo.
“Há muitas formas para trilhar o caminho do espírito *...+”, declara Teresa.
Recolocada em sua época, podemos ver melhor como a aventura mística de
Teresa de Ávila, ao mesmo tempo que lança raízes na realidade imediata,
muitas vezes difícil, também constantemente dela se desapega por meio
desse vôo do espírito ou da alma que evoca nas Moradas ou Castelo interior
e que parece arrancá-la do tempo para encontrar-se com a
eternidade.(SESÉ, 2008, p. 9).

Teresa indica que colocar-se a caminho impõe colocar o amor como condição
permanente na relação com o interior do ser, o diamante interior, e, com o exterior, o lugar
de serviço do ser.
A relevância do pensamento da Santa Doutora se faz sentir na essencialidade do
respeito à vida como condição para um futuro do planeta.
Seus escritos são obras clássicas, contemporâneos de todas as épocas. Pelo
fato de serem primordiais – referentes às questões humanas fundamentais
– eles também são permanentes; tão relevantes ao nosso século como
foram aos predecessores e o serão aos vindouros. (BIELICK, 2000, p. 18).

A contribuição da espiritualidade teresiana é enorme no sentido de relevar a
importância do indivíduo encontrar consigo mesmo para encontrar a Deus e ao outro.
A experiência
Um tema fundamental em Teresa é a experiência. Em suas experiências com Deus e
com as pessoas aparece a força do seu pensamento, é o lugar de onde vem a inspiração para
seus escritos.
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Essa espiritualidade era desenvolvida diante dos desafios, limitações e
possibilidades da vida. “Em seus escritos, o ensinamento, como de uma fonte segura, brota
da experiência e não vice-versa”. Teresa aprende escutando-se a si mesma e ao Amado. “Ela
não aplica as aprendizagens da escola, não pratica doutrinas depreendidas de boa leitura;
ela aprende escutando-se a si mesmo e se move às apalpadelas, iluminada, de modo
especial no início, pelo amor que sente e quer doar ao seu Deus, que com insistência a
chama e, nos momento de torpor, muitas vezes a sacode como só Ele sabe fazer”.
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(BERARDINO, 2005, p. 10).
A demonstração de um grande amor por Deus e pelas pessoas é constante na obra
de Teresa de Ávila. A autora sempre enfatizava o encontro com Deus como caminho para o
amor pleno e para descobrir-se na humildade, no desapego e na caridade. Os eixos
norteadores de seus escritos estavam baseados no amor a Deus e às pessoas,
fundamentados na vivência diária como fundadora de mosteiros e apaixonada por Deus.
Nisto consiste o desafio para adentrar na obra teresiana: o valor da experiência. As
coisas divinas não se aprendem, padecem-se. A experiência é fundamental.
A experiência mística em Teresa supõe o contato com a realidade concreta. A
peculiaridade da experiência de Deus sucede a partir da fé e procede da iniciativa divina. A
experiência do Divino ocorre no centro da alma e envolve a pessoa toda. Assim, a
experiência de Deus é o caminho para a descoberta do ser humano e da própria identidade
para chegar à intimidade com Deus.
O Encontro
Em Teresa de Ávila, o corpo é o lugar do encontro com Deus. Ao contrário do que
poderia parecer, ir para Deus não significava, para Teresa, abandonar a própria humanidade,
mas penetrá-la, ir ao mais fundo do “castelo”, às “sétimas moradas”, onde habita “Sua
Majestade”. Nestas moradas, a união com Deus revelava-se em ser um e tudo consigo
mesmo, com “Sua Majestade” e com as pessoas. Assim, é uma descoberta de si mesmo em
Deus, no seu interior e nas pessoas.
A autora traz uma revelação original de Deus para uma nova representação da
existência humana. Em Teresa de Ávila está descrito um caminho para o conhecimento

interior. A busca de si leva ao encontro de Deus, à Deidade residente no mais interior do ser.
A jornada que leva aos aposentos de “Sua Majestade” se faz a partir do exterior para dentro
si mesmo. Deus não será mais um conceito a ser alcançado fora, nas alturas, em outras
dimensões, mas é apresentado como algo concreto, parte essencial da descoberta de si
mesmo.
O caminho proposto pela autora leva para a humildade, o desapego e a caridade.
São duas as indicações fundamentais na busca de Deus. Primeiro: o homem que busca se
sabe buscado. Antes de buscar a Deus, o homem já era procurado por Deus. Segundo: a
interiorização supõe o descentramento do sujeito, superar tudo e abandonar-se em Deus. O
abandono em Deus significa o desapegar-se de si mesmo, do mundo exterior. A alma deve
morrer para si mesma. O exemplo evocado por Teresa é o do casulo desfeito para o
nascimento da borboleta. Esta é a condição para a ruptura, para o nascer de novo, para a
união com Deus.
O homem torna-se, assim, participante do mistério de Deus. Passando pelo
recolhimento e pelo abandono a alma, chega à união com Deus, ao matrimônio espiritual. O
coração do homem dilata-se na medida de Deus. Num primeiro momento, o caminho leva o
homem ao seu interior para descobrir Deus. Agora, descobre em Deus a raiz de sua
personalidade, manancial de onde procedem as águas da existência, a chama de onde surge
a centelha da vida.
A união com Deus é a meta da mística teresiana. Não é apenas uma relação exterior
com Deus, mas um encontro no interior, no fundo da alma, um deixar-se em Deus, uma
relação que ocorre no centro da pessoa, dando-lhe o sentido personalizante de Deus. É uma
conformidade da vontade em Deus, sobretudo no amor.
A verdadeira união é ter a vontade de Deus, que é dele no fundo do ser, perfeição
da Sacratíssima Humanidade de Cristo. “Pois a verdadeira união pode muito bem ser
alcançada – com o favor de Nosso Senhor – se nos esforçarmos em procurá-la mantendo a
nossa vontade atada apenas ao que for a vontade de Deus”. (5M 3,3)249 A autenticidade
dessa união manifesta-se nas obras realizadas na vontade que emana do centro do ser, na
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vontade de Deus que molda o ser, sobretudo no amor: “Aqui, só duas coisas nos pede o
Senhor: amor a Sua Majestade e ao próximo. É nisso que devemos trabalhar. Seguindo com
perfeição, fazemos a Sua vontade, unindo-nos assim a Ele”. (5M 3,7)
O resultado desta espiritualidade teresiana é a constituição da figura perfeita do
homem a partir do interior de uma alma que tem seu fundamento em Deus. No encontro
com Deus para viver a verdadeira humanidade, todo o ser ganha nova dimensão. Na
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experiência de Deus no fundo da alma se resume a espiritualidade teresiana, em amar a
Deus e tudo o que é bom.
Aqui se unem Marta e Maria, simbolizando a ação e a contemplação: acorda-se do
sono e vive-se a realidade em toda a sua intensidade. O homem arrebatado do mundo é
devolvido para viver a intensidade de sua realidade verdadeira e mística. A mais intensa
experiência de Deus é o maior conhecimento do homem. Assim, a grande humanidade de
Deus se faz encarnada.
Ir até o século de Teresa para buscar caminhos de superação diante da realidade
contemporânea de ausência de Deus ajuda a compreender um chamado que excede a
natureza humana. Também ajuda a superar a debilidade e as culpas pessoais que
obscurecem os conceitos de razão e liberdade, assim abrindo os homens para a graça que
lhes é oferecida, a graça da descoberta de Deus em si mesmo e na humanidade.
Esse é um caminho para o amor fraterno. Onde está a causa, qual o efeito? Na
verdade, são virtudes entrelaçadas na alma, a saber, amor fraterno, desapego e humildade.
Grande proveito têm para a união com Deus. Estado último, fim e início da alma. A oração
nasce e vincula-se, em seu avanço, a estas virtudes, sobretudo ao dar-se a Deus, para
usufruir toda sua bondade e amor. “Um bom entendimento, se começa a amar o bem,
apega-se-lhe com firmeza, sabe que é o mais acertado e se não servir para aperfeiçoar muito
a alma, servirá para aconselhar com sensatez e para muitas outras coisas. A ninguém será
pesado.”(C 14,2)250.
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A humildade traz consigo a segurança de saber-se inocente diante do Senhor. Nisto
está um segredo para enfrentar as injúrias, isso é perfeição, pois em Sua Majestade está o
sentido do verdadeiro existir, fluirá assim o verdadeiro amor.
Neste ponto, Teresa ressalta mais uma vez a interligação entre as três virtudes,
apresentadas como caminho para oração e união com Deus: “A meu ver, não há nem pode
haver humildade sem amor, nem amor sem humildade. Nem é possível existirem essas duas
virtudes, sem profundo desapego de toda criatura”. (C 16,2).
Deve-se constantemente buscar o caminho da virtude para chegar rapidamente à
união com Deus. “Ó Senhor! Todo o mal nos vem de não mantermos sempre os olhos fitos
em vós. Se não olhássemos outra coisa senão o caminho, depressa chegaríamos”. (C 16,11)
Como praticar a humildade? Teresa teceu orientações que julgou importantes para
se conservar em uma atitude de humildade. São conselhos práticos cabíveis ao cotidiano. A
disposição para tal virtude conduz, quando vivenciada, à contemplação.
A Ação
Ela indicou quatro aspectos fundamentais, o central de todos está em dar-se ao
Senhor. Primeiro, cabe ao Senhor conduzir a pessoa onde ele a quer: “sempre escolha o
último lugar, como o Senhor recomenda e ensina com seus exemplos. Disponha-se cada uma
de vós para que Deus a possa levar, se o quiser, pelo caminho da contemplação.” (C 17,1).
Em segundo lugar, manter a disposição a qualquer coisa que Deus assim desejar: “Em grande
parte a verdadeira humildade consiste em estarmos inteiramente dispostas para o que o
Senhor quiser de nós, e em achar que não merecemos ser chamadas suas servas.” (C 17,6).
Em terceiro, manter um sentimento de segurança quanto ao que está fazendo, confiar nas
suas ações e, sobretudo, no que o Senhor tem lhe permitido: “Estai seguras de que, fazendo
o que estiver a vosso alcance e dispondo-vos para a contemplação, pela perfeição acima
referida, o Senhor não deixará de a conceder, se tiverdes verdadeiro desapego e
humildade.” (C 17,7). Por fim, em quarto, deixe-se descansar no Senhor, Ele sabe o que
melhor: “Muito bom é não depender de nós a escolha.” (C 17,7),
Deus dá a cada um o que lhe é possível suportar. Não o faz, senão com a
certeza de que haverá êxito na prática da humildade, desapego e amor
fraterno. Pois, é muito difícil àqueles que têm vida de contemplação as
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tribulações que lhes são afligidas. Portanto, a vida de contemplação não é
para muitos, mas cabe a todos que se esforcem naquilo que está ao seu
alcance.

Teresa estabelece um caminho de oração, leituras e colóquios com Deus, oração
vocal, oração mental, oração de recolhimento, oração de quietude e oração de união. O
tema da oração será central em sua espiritualidade. Uma oração que leve a união com Deus.
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Assim, ela expõe a necessidade da oração como a da água ao sedento. É a oração que trará
condições para vivenciar verdadeiramente caridade fraterna, desapego, humildade,
equilíbrio, experiência, prudência e liberdade. “Embora sede penosíssima e extenuante, traz
consigo tal saciedade que afoga os ardores da sede humana, destruindo o afeto às coisas
terrenas e dando fartura dos bens do céu”. (C 19,2).
Assim, vida ativa e contemplativa, ação e contemplação ficam juntas em prol de Sua
Majestade. Frei Madalena apresenta essa caminhada demonstrando os passos da ascese
humana, via iluminativa, e da ação mística de Deus na alma, via unitiva:
Guiados por Santa Teresa percorremos os diversos aposentos do “Castelo
Interior”. Tanto quanto pode a Santa nos descobre as maravilhas que Deus
realiza na alma, conduzida pela via mística. Mostra-nos como aquela que se
dá totalmente a Deus se vê sempre possuída, conscientemente, por uma
vida nova, uma vida divina. Na via iluminativa a influência divina se estende
gradualmente: ela prepara a alma para o recolhimento infuso, se apodera
da vontade na oração de quietação, para cativar em seguida também as
outras faculdades, sem, todavia, privar a alma de todo concurso pessoal. As
orações dessa via são, pois, ainda imperfeitamente passivas. A via unitiva se
caracteriza, ao contrário, por uma passividade mais completa. Com ela,
pode-se falar da morte e de renascimento. Como o bicho-da-seda que
morre, para retomar a vida sobe a forma de borboleta branca, assim a
esposa de Deus morre ao mundo e a si mesma pela abnegação. E, uma vez
preparada pelas graças místicas interiores, é arrebatada fora de si mesma e
vive inefáveis momentos da vida divina, onde não tem mais outra liberdade
que a de dizer “Sim” ao bem-amado. Esta mesma vida nova deve crescer; os
toques divinos irão se multiplicando até introduzirem a alma em um estado
de união contínua, onde não perde quase nunca a presença de seu bemamado. São as graças da união mística. (MADALENA, p. 126).

Agora a alma pode dizer seja feita sua vontade assim na terra como no céu, pois sua
vontade é a de Sua Majestade, que a tem e a faz fluir na alma.

O propósito deste trabalho foi mostrar a ideia de Teresa quanto ao amor a Deus,
levar à consciência de si e ao amor ao próximo, a razão da união com Deus. Ela fala que o
amor de Deus, vivenciado no Matrimônio Espiritual, não é para um só. Na verdade, a alma
transformada por essa experiência única, não cabe mais em si, sua razão de existir passa a
ser a fonte desse amor, Deus, e o serviço no mundo, o próximo. Trata-se de uma vida nova,
uma vida divina. Este é um percurso da alma até Sua Majestade, que não tem sua razão de
ser, outra coisa senão o amor.
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Resumo: O cínico ao decair da estrela do cão demonstra o seu habitual sarcasmos, olha para
o mundo procurando morder a cada instante que fala. Ao ver a miséria do mundo grita aos
quatro cantos e recebe como resposta um sonoro silêncio, então, ele prepara a sua crítica
mordaz contra o Homem, a Religião, Deus e contra si mesmo. Mas dentro de toda a sua
revolta ele possui uma mística, uma mística nas lágrimas. Ele vê nas lágrimas uma ascese. É
por meio da dor que se pode chegar ao Nirnava. As lágrimas constituem o seu espelho
autêntico, é nelas que se pode encontrar o semblante perdido. Mas também ele vê na
música uma forma de chegar ao êxtase. Assim, a presente pesquisa tem por objetivo
apresentar que, de certa forma, o filósofo romeno Emil Cioran possui uma mística que
perpassa todo o seu pensamento. A metodologia utilizada consiste no método bibliográfico,
que visa fazer uma análise acerca do pensamento do filósofo franco-romeno. Desse modo,
pode-se afirmar que o filósofo romeno é um místico, mas um místico às avessas.
Palavras-chave: Mística. Lágrimas. Ascese. Música.

Introdução
Falar de Emil Cioran é um tanto desafiador, senão ousado. Um filósofo desconhecido
dos manuais de filosofia e por que não desconhecido para muitos a nível de Brasil. A
presente pesquisa além de tentar fazer uma análise acerca de sua mística através das
lágrimas e da música, também tem o intuito de difundir aos poucos o seu pensamento.
Com já dito a pouco, como filósofo romeno é pouco conhecido tanto a nível de Brasil
como academicamente, faz-se necessário inserir um breve contexto acerca da pessoa de
Emil Cioran. Esse breve contexto tem o introito de familiarizar o leitor ao pensamento do
filósofo franco-romeno.

Quem é Emil Cioran?
Quando se fala em Emil Cioran automaticamente surgem alguns questionamentos
acerca do filósofo franco-romeno. Por acaso Cioran é um filósofo e o mesmo tem um
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pensamento original? É até cansativo em dados momentos ter que fazer um relato que
aborde a vida e obra do presente autor. Porém o filósofo romeno é pouco conhecido e
estudado no Brasil, o que implica a necessidade de fazer uma breve biografia sobre ele.
Atualmente o nome de Cioran não consta nos manuais de filosofia, o que torna o seu
pensamento desconhecido. O nome do filósofo franco-romeno não figura no rol dos grandes
nomes do pensamento filosófico como os de Kant, Hegel, Feuerbach, Kierkegaard,
Schopenhaeur e Nietzsche, que são mais conhecidos. Ele figura como um filósofo marginal,
um filósofo maldito.
Quanto a área de Ciências das religiões o pensamento de Cioran é inexistente, é mais
confortável falar sobre as críticas contra a religião a partir do pensamento de Feuerbach,
Schopenhauer e Nietzsche. Para tanto, é dado a seguir uma breve biografia para que se
tenha uma noção com relação a Emil Cioran.
O cínico decai a 08 de abril de 1911 da estrela do cão, viveu até os dez anos nos
arredores de Rasinari, Romênia, quando foi obrigado a abandonar o seu paraíso terrestre,
sentiu que nunca mais o teria de volta, e como uma profecia na qual estava destinado a ser
um profeta por excelência anunciou o seu desgosto ao mundo, demonstrou a sua filosofia de
vida, o seu modo de viver, que mais se assemelhava com os cínicos antigos, essa sua
proposta de vida o fez capaz de vivenciar cada momento como se fosse o último. Ao se
mudar para Sibiu contra a sua vontade ele supostamente tenha conhecido o inferno e o
vivenciou até o seu último suspiro.
A humanidade está inserida no tempo, ela cai no tempo, porém com a perca de seu
paraíso ele não caiu no tempo, mas decaiu do tempo, como um anjo que cai na história por
desobediência ele preferiu abandonar a história e tornou-se o secretário das suas sensações.
Depois de ter concluído os seus estudos primários e ter se licenciado em filosofia pela
universidade de Bucareste, vem à luz o seu primeiro livro, Nos cumes do desespero, um livro
que cumpre bem em demonstrar que esse descendente de Cérbero era mesmo o secretário
das suas próprias sensações. Era para ser um testamento suicida, mas ao escrever percebeu
que a escrita tinha outro papel além de o de agitar as multidões e proliferar as ideologias, a
de salvar.
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A escrita se tornou uma terapia constante para o seu temperamento difícil, uma
terapia para a sua ânsia de vômito, pois está na história lhe causa repugnância, e ele não se
sente a vontade e muito menos participante dela. A sua primeira obra ainda estava cheia de
um jargão filosófico que aos poucos foi se desfazendo ao perceber que a filosofia tinha
somente um caráter especulativo, não se chegava a lugar nenhum, era uma paráfrase da
paráfrase. A filosofia na sua concepção deveria proporcionar uma vivência intensa de cada
indivíduo, um modo autêntico de ser e ele fora autêntico ao seu modo.
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Em sua juventude pueril a chama efervescente falou mais alto, fora simpatizante e
ligado a Guarda de Ferro, jovens que viam na figura de Hitler uma oportunidade para fazer
algo tanto no que tange as suas existências quanto em torna a Romênia uma potência,
liberta das influências estrangeiras. Um deslize até certo ponto compreensível.
Durante os anos que lhe restaram de existência renegou em público aquele texto que
escrevera no calor da batalha, num entusiasmo exagerado. Depois de voltar da Alemanha
em 1936, exerce por um breve período a função de professor de Filosofia no liceu de Brasov.
Logo após breve experiência acadêmica e de ter se retirado para leituras dos místicos, vem à
tona Lacrimi si Sfinti (Lágrimas e Santos). Um livro misturado “pelas leituras místicas com um
grande grito de horror perante a religiosidade e Deus, transformando o livro em um
escândalo fortemente blasfematório e herético, pois a santa é igualada a uma prostituta e
Deus é tratado de igual para igual no discurso” (REDYSON, 2011, p. 11). Posteriormente a
publicação de Lágrimas e Santos viaja a Paris com a finalidade de escrever uma tese sobre
Nietzsche, nunca concluída.
Ainda aos quarenta anos almoçava no restaurante estudantil com os estudantes da
Universidade de Sorbonne quando foi barrado: “Monsieur, agora tudo isso acabou. Temos
um limite de idade que está fixado em 27 anos!” (PECORARO, 2004, p. 25). Por fim, vem o
acontecimento capital de sua vida, a mudança de língua. Abandonara a língua que antes o
desinibia para colocar uma camisa de força. Mudara do romeno para o francês. Assim,
escreveu em francês a obra que o tornara conhecido, Breviário de Decomposição.
Assim, “a violência e o pessimismo das suas páginas impressionam; alguns (como o
crítico literário de Le Monde) o acham perigoso para os jovens franceses.” (PECORARO,
2004, p. 24). Parece que o crítico literário de Le Monde não abstraíra o espírito dos que são

solitários, do profeta que se irmana com os demais. Ele convoca a todos a renunciar a
consciência e também a renunciar tudo aquilo que se torna barreira contra a orgia interior,
contra a embriaguez que não pode ser terminada, mas que deve ser exaltada. Esse
antiprofeta perpassa todas as estradeiras do absurdo. A sua filosofia se dá na disposição
orgânica, a carne é o local ideal para se filosofar o insano.
Cravando-te as unhas na carne e dilacerando-te com o chicote; com o rosto
desfigurado como se fosse explodir, com os olhos injetados como em um
momento de pavor, com o olhar perdido, roxo e lívido, trata de deter o
processo de desmoronamento, evita a asfixia moral e a paralisia orgânica.
(CIORAN, 2014, p. 16).

Isso fica claro nas palavras de Gabriel Marcel: “Acaso Cioran é o diabo?” (SAVATER,
1992, p. 10). É esse cínico que esbraveja aos quatro cantos, não faz distinção de ninguém e
quando grita recebe o silêncio como resposta, daí, ao voltar a si mesmo e tentar encontrar
alguma resposta para seus questionamentos ele vê a precariedade que é a condição
humana. Um gnóstico contemporâneo, um antifilósofo, no mais um místico às avessas
revoltado com o mundo, com o seu criador e com a condição humana.
Existem várias maneiras de classificar o último dos bogomilos e isso só comprova a
complexidade que é o seu pensamento. Um místico que vê nas lágrimas uma ascese, que
não possui religião. Este é o retrato de quem vê no estado humano um lugar propício para se
filosofar e esta é sem dúvidas umas das características desse pensador e mestre da paródia.
É na dor, no sofrimento que a sua filosofia tem suas bases. A dor constitui o ápice da
realidade, é por meio da dor que se tem a noção de realidade. E as lágrimas constituem o
seu espelho autêntico, é nelas que se pode encontrar o semblante perdido. A sua filosofia é
produzida nas chamas incendiárias e não é à toa que sua filosofia é uma filosofia em chamas.
Este é Emil Cioran, um místico nas chamas incendiárias.

Um místico nas lágrimas
Emil Cioran entende que uma única lágrima tem raízes muito mais profundas do que
um simples sorriso. Em sua fala ele também afirma que suas lágrimas se transformaram em
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pensamentos e que questiona se esses pensamentos não são tão amargos quanto as
lágrimas. Em seu livro Des larmes et des saints (Lágrimas e Santos), ele se aproxima do que
pode ser chamado de uma hermenêutica das lágrimas.
Nessa hermenêutica das lágrimas ele tenta descobrir quais são as origens delas e
quais são as intenções por detrás delas. É possível a partir de uma leitura pouco
aprofundada do livro citado, que o filósofo romeno vê que é nas lágrimas que somos mais
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sinceros.
Não é o conhecimento nos aproxima dos santos, mas o despertar das
lágrimas que dormem no mais profundo de nós mesmos. Então somente,
através delas, nós temos acesso ao conhecimento e nós compreendemos
como se pode chegar a ser santo depois de ter sido homem. (CIORAN, 2015,
p. 27).

O filósofo franco-romeno chega à conclusão de que é por meio das lágrimas que se
aproxima dos santos, ou seja, é por meio delas que se pode ter a mesma dignidade de um
santo, ou mesmo um caráter de santo. Passando assim da condição de homem a santo
exclusivamente por meio das lágrimas, daí a honestidade que elas têm. No pranto também
se pode chegar ao êxtase.
Em duas frases o último dos bogomilos reafirma a sinceridade que as lágrimas
possuem, “serei um dia suficientemente puro para refletir-me nas lágrimas dos santos?”
(CIORAN, 2015, p. 28) e “no Juízo Final só passaram as lágrimas” (CIORAN, 2015, p. 30). No
choro a autenticidade de si mesmo é visível. Cioran ainda compara o Cristianismo como
sendo nada mais do que uma crise de lágrimas das quais fica somente um gosto amargo.
As lágrimas são o critério da verdade no mundo dos sentimentos. As
lágrimas e não os prantos. Existe uma disposição para as lágrimas que se
expressa mediante uma avalanche interior. Tem iniciados em matéria de
lágrimas que nunca tem chorado efetivamente. (CIORAN, 2015, p. 60).

Por outro lado, o último dândi relata que a perfeição sem falhas de São Francisco se
converte em um estrangeiro para ele. Ao que parece Cioran não consegue encontrar um
ponto fraco no santo, o que ele não perdoa. Porém ele encontra uma desculpa, no final de

sua vida os médicos diagnosticam o motivo de sua cegueira, o excesso de lagrimas.
As religiões só sobrevivem à medida que voltam para as lágrimas, sem as mesmas
não o equilíbrio do universo estria em xeque. A existência de Deus também só se dá a partir
delas, é por elas que se tem o desejo de Deus, se não fosse por elas, se as lágrimas tivessem
se esgotado o desejo por Deus já não existiria.
O filósofo romeno tenta compreender as origens das lágrimas a partir de uma
hermenêutica das lágrimas, com o intuito de entender em que momento o homem tentou
se elevar sobre si mesmo. Por outro lado, “as lágrimas dão um caráter de eternidade ao
devir; elas o salvam. O que seria, por exemplo, a guerra sem elas? As lágrimas transfiguram o
crime e o justificam tudo” (CIORAN, 2015, p. 104).
Não obstante, uma outra forma de ter uma experiência mística se dá a partir da
música, em uma passagem ainda do livro Lágrimas e Santos, Cioran expressa que a música e
as lágrimas não pode se diferenciar uma da outra. “Eu não posso diferenciar as lágrimas da
música” (Nietzsche). Quem não compreende isso instantaneamente, não tem vivido nunca
na intimidade da música. Toda verdadeira música procede do pranto, posto que tem nascido
da nostalgia do paraíso. (CIORAN, 2015, p. 32).
É por meio da música que se chega a sair de uma constante relatividade da vida.
Através da música é possível que o indivíduo anule a si mesmo e a sua substância seja
reduzida em um ritmo musical. A partir de que sua substância se torna ritmo o indivíduo
chega a imaterialidade rítmica. Ele não se reconhece a si como substância, mas parte do
ritmo como forma de ritmo.
Quando se atinge o êxtase musical não se almeja outro estado, esse estado seria
ideal de estar. Assim, a experiência do êxtase musical que Cioran sente consta apenas de
momentos, como um tipo de ascese momentânea. Para ele o ideal seria não sair do estado
ao qual chegou, pois a sua vontade é de não recordar desses estados, mas os vivenciar na
sua completude, sem precisar voltar a outro nível que não seja o êxtase em si.
A sua experiência de êxtase através da música é descrevida como uma embriaguez de
melodias, a sensação que o êxtase proporciona faz com que ele mesmo sinta como se fosse
“música de esferas, uma explosão de vibrações, um canto cósmico e uma elevação em
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espiral de ressonâncias” (CIORAN, 2014, p. 9).
Na embriaguez melódica os momentos de tristeza são suportáveis e as lágrimas se
revelam ardentes como se estivesse à beira de uma revelação mística. Mas essas lágrimas
não correspondem às lagrimas externas que se manifestam pelos olhos, ao contrário, elas
são lágrimas interiores.
Por outro lado, o sentimento musical que se tem da própria existência só pode ser
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vivenciado em seu máximo, à medida que se suportar um tremor absurdo, esse tremor leva
ao êxtase musical, porque a elevação a esse estado pode ser atingido de forma extática. É
preciso que os nervos tremam e desse tremor suja o que pode ser chamado de musicalidade
interior. Esse tremor consiste em um tremer interior.

Conclusão
Portanto, ao analisar em parte o pensamento de Emil Cioran, chegar-se à conclusão
de que o mesmo pode ser considerado como um místico, um místico tanto nas lágrimas
quanto por meio da música. De certa forma, o seu pensamento tem uma forma original, um
lirismo radical.
Nesse interim, o filósofo romeno dá um caráter essencial a sua obra, se antes a
perspectiva da mística era vista como uma forma de alcançar o absoluto, mas esse absoluto
de certa forma se denominaria Deus, Cioran parte por uma outra vertente, a de uma mística
sem a necessidade de Deus e muito menos de religião, a sua mística está pautada na carne,
na dor, nas lágrimas.
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A mística da relação em Martin Buber
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Resumo: A presente proposta de trabalho tem o intuito de aborda a mítica como relação na
concepção de Martín Buber. O homem não é uma cisão entre o mundo existente e o logos,
mas compreende numa relação entre ambos. Buber compreende que a existência do
homem está pautada na relação que ele tem com o mundo e com Deus e, portanto, é na
relação que o homem entra em contado com o outro, ou seja, com Deus. Assim, a relação é
um momento de diálogo com o outro, isto é, como o Tu. Portanto, o Eu e Tu expressa uma
forma existencial de relação que está inerente no dizer, quer dizer, é na palavra que o
homem pode expressar a sua existência, pois, no falar o homem afirma a sua existência em
si mesmo. E ao proferir a palavra ao Tu o homem não empreende numa busca para
entender o Tu, mas o Tu permanece como aquilo que nada pode ser algo determinado.
Deus, esse Tu eterno, não tem importância para o homem como substância, ou essência
como é identificado na metafísica clássica, mas o que tem importância para homem
compreende na relação de Deus com este. Sendo que para se chegar à conclusão de que a
mística consiste numa forma de relação entre o homem e Deus, e, portanto, essa relação é
existencial, utilizar-se-á do método bibliográfico versando sobre a principais obras que
tratam sobre tal problemática.
Palavras-chave: Relação. Homem. Mística. Tu. Deus.

1 Introdução
Em um primeiro instante que salta de relance diante da face é a pergunta sobre o
que seja uma mística da relação, ou antes uma mística tipicamente judaica. Isso fica
evidente quando Martin Buber escreve ao seu editor quando discutem alguns anos
anteriores, antes do lançamento da obra “Die Geschichten des Rabbi Nakhman” 251 em 1906,
sobre a existência de uma mística judaica. Tal fato se deu por haver uma carga histórica no
ocidente, em especial na forma de compreensão ocidental, de ver o judaísmo destituído de
qualquer espontaneidade, ou antes uma forma atrasada que não tem nada a oferecer para
outrem. Buber empreender numa séria de obras para tornar a mística judaica conhecida e,
por conseguinte, quebrar com o paradigma da época sobre o misticismo judaico. Na carta
dirigida ao seu editor fica explicito essa questão latente: “O senhor talvez se recorde da
*
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conversa que tivemos há vários anos quando discutimos sobre a questão da existência de
um misticismo judaico. O senhor não quis acreditar nisso. Com o livro de Nakhman iniciei
uma série que documenta a existência de um misticismo judaico” (BUBER, 2000, p. 15). Essa
ressalva de Buber ao seu editor comportar em um preconceito por parte do ocidente sobre a
efetividade de uma mística judaica para a espiritualidade ocidental, a qual parecera estar em
um estágio muito além do atrasado misticismo judaico. Buber ressalta que em certos
momentos o misticismo judaico se apresenta sob um pano de obscurantismo que impede
uma compreensão ocidental mais aguçada sobre a espiritualidade judaica. No entanto, tal
empecilho ao entendimento ocidental não leva a uma renegação do impulso de
espontaneidade e que “persiste a maravilhosa floração de uma antiga árvore” (BUBER, 2000,
p. 28). Tal floração da árvore antiga consiste em um revivamento da experiência mística que
possibilita a vivencia do êxtase. A árvore antiga é uma interpelação do passado como o
presente a possibilitar uma hermenêutica entre ambos conduzindo a uma interpretação da
vivência. Apesar de forma ofuscante que o misticismo judaico apresenta, para Buber, “ainda
assim, é uma das grandes manifestações do saber extático” (2000, p. 29).
Assim sendo, o empreendimento que aqui se intenta consiste em expor a
compreensão de Buber sobre a mística. Neste caso, sobre a sua filiação à mística judaica que
teve mais contado desde a juventude. Sendo que em primeiro movimento será abordado a
origem do Hassidismo e, consequentemente, a sua mística. No último movimento o assunto
de versará sobre a tríade: homem, mundo e absoluto. De modo a perceber que a mística
está em íntima correlação entre ambos.

2 Hassidismo
O Hassidismo tnumaorigem peculiar na forma ascética de alguns mártires que por
meio de uma vontade que tentava expiar por si e pelo mundo através da mortificação. Estes
mártires da vontade, como expressa Buber, “são os percussores do Hassidismo” (2000, p.
33) e que, portanto, consiste na forma mais pura da mística judaica. Por volta do século XVIII
há o surgimento do Hassidismo que consiste, de certa forma, em um prolongamento da
Cabala e uma contraposição no seu modo de agir. Na expressão de Buber, o “Hassidismo é a
Cabala transformada em ethos” (2000, p. 33), mas que não consiste numa forma ascética
empreendida pelos seus precursores, antes, como própria a palavra hassid se denomina:
homem piedoso. Entretanto, não se deve confundir como uma forma de pietismo terrestre
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pois o Hassidismo pode ser melhor expressado como “alegria em Deus” (BUBER, 2000, p.
33). Parece que tal forma mística teve mais facilidade para desabrochar no solo polonês e
ucraniano onde pode encontrar um chão fecundo e propício para a sua sustentação.
Fundado por Israel Mesbisz, o Mestre do bom nome, o Hassidismo empreende na vivência
do reino de Deus ainda no plano terrestre e, portanto, não tende a fazer uma distinção, ou
sequer desligar a religião da ética.
O Hassidismo compreender, em certo sentido, numa aspiração de vivência santa
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ainda na vida terrestre. Sendo que o modo de vivência das comunidades hassídicas consiste
numa forma de contraposição ao modo do rabinismo tradicional que adota uma postura de
cunho mais legalista e intelectual. Sendo que a mítica do Hassidismo compreende
numaforma de imediatidade, isto é, uma relação sem empecilho para com Deus. Tal relação
comporta na forma espontânea do homem em direção a Deus e que tal relação não
necessita de quaisquer mediações para se efetivar a unidade do homem com Deus na
relação. Esta nova maneira de compreender a relação do homem com Deus coloca em
xeque a forma mais antiga, neste caso, a ortodoxia judaica que tinha em suas mãos o modo
de conceber a compreensão acerca de Deus. Buber faz uma explanação sobre ao modo de
proceder da tradição: “A proclamação do júbilo em Deus, após um milênio da dominância
de uma lei pobre e hostil a ela, atuou como uma libertação. Além disso, haviam até então
reconhecido acima de si uma aristocracia de eruditos talmúdicos, alienada da vida, porém
nunca contestada” (2000, p. 35). Portanto, o Hassidismo compreende, por assim dizer, numa
“revolução copernicana” ao deixar de lado a maneira legalista e intelectualista da antiga
tradição dando ênfase a vivência simples e a imediata conexão com Deus sem precisar de
mediadores.
Ao postular uma forma mais simples de relação com Deus e está em forte
contraposição ao modo ortodoxo antigo da tradição, o Hassidismo foi considerado uma
heresia que precisava ser extirpada a qualquer momento para salvaguardar a tradição que
continha a verdade inquestionável a respeito de Deus e a relação deste para com o homem.
Naturalmente, os ortodoxos declararam guerra à nova heresia e
combateram-na por todos os meios – excomunhão, fechamento de
sinagogas e queima de livros, prendendo e destratando os líderes – nem
sequer recuando diante da denúncia ao governo. Não obstante, o resultado
da batalha não poderia ser, no caso, duvidoso: a rigidez religiosa não logrou
resistir à renovação religiosa. Um adversário mais perigoso desta renovação
surgiu na Haskalá, o movimento judaico da Ilustração que, em nome do

saber, da civilização e da Europa, ergueu-se contra a “superstição”. (BUBER,
2000, p. 36).

Uma renovação sempre causa uma perturbação, ou uma cisão dentro de uma
determinada comunidade que tem seus valores e costumes pautados numa certa tradição.
Assim, o irromper do novo sempre causa estranheza e, de certa forma, é vista como um
atentado a segurança já estabelecida desde tempos remotos. A novidade, embora, vista sob
uma faceta de descredito traz uma realidade concreta e existencial da própria comunidade,
ou seja, consiste numa resposta aos anseios pertinentes e, portanto, ao modo de vivência de
tal comunidade. Dessa forma, o Hassidismo empreende numa renovação da tradição judaica
que empobrece a relação do homem com Deus sob um legalismo que ao invés de aproximar
tende a afastar. Assim, o Hassidismo caracterizaria como sendo a união autêntica e concreta
que volta as origens de Israel, isto é, aos ensinamentos de um modo prático. Ou seja, na
prática a comunidade pode congregar numa total união pautada sobre três pilhastes: “amor,
alegria e humildade”252. Tal tríade compreende na fonte que emana para o Hassidismo e
evoca uma diferença substancial dos empreendimentos ulteriores. Antes de fazer uma
separação gradativa do que pode levar a completude existencial humana e uma possível
degradação, o Hassidismo pode ser compreendido como um paneteísmo que não uma
absolvição substancial de ambas partes. O que há é uma relação de completude ente si. O
homem, o mundo e Deus não compreendem em algo trivial, mas que permanece na
concretude relacional, isto é, é na relação que se encontra a motivação e a realidade de
serem.

3 Uma mística da relação: o homem, o mundo e Deus
Aqui pode-se entrar no âmago de uma mística da relação que compreende na relação
do homem com outros, com o mundo e com o absoluto, neste caso, Deus. Assim, ao se
empreender na leitura que Buber faz sobre o misticismo judaico, o mesmo ver que a mística
judaica tem grandes contribuições para a humanidade. De modo que a sua compreensão
versa sobre o homem, o absoluto e o mundo. Essa tríade está intimamente correlacionada
como a mística que se apresenta como unidade entre ambos. Essa mística não está
dissociada, mas compreende numa forma de relação nessa tríade.
252
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3.1 O homem
Buber afirmar que a atuação do homem no mundo é dupla e tal atuação corresponde
na existência do homem diante do mundo. A relação do homem está pautada sob as
palavras-princípio: Eu-Tu e Eu-Isso. Eu-Tu carrega a condição existencial do homem no
mundo de modo que em tal relação há a afirmação do homem enquanto homem. Na relação
Eu-Isso o que há é uma objetivação de algo que transformar-se em aporte para o
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conhecimento do homem. Sendo que em tal relação o Tu também é transposto para a esfera
objetivante por proporcionar alguma forma de conhecimento em determinada relação.
Portanto, as “palavras-princípio não exprimem algo que pudesse existir fora delas, mas uma
vez proferidas elas fundamentam a existência” (BUBER, 2003, p. 42). Tais palavras estão
imbuídas de existência que reportam ao ser, isto é, são pronunciamento do ser. Assim, a
existência do homem se dá por meio de tal relação, ou antes se pode dizer na forma
dialógica em que se está situado. O diálogo corresponde na existência do homem por haver
uma necessidade deste em manter uma relação com outrem e nessa relação o homem
compreender a sua existência. Sendo que a palavra pronunciada dá efetividade a sua
existência, isto é, é por meio da palavra que homem existe dentro do diálogo. Assim, é na
existência do homem mediada na relação dialógica que se pode falar numa mística da
relação, onde o homem compreende a sua existência ao está em relação com o Tu eterno,
isto é, Deus. No entanto, esse Tu eterno não pode ser caracterizado na relação Eu-Isso, ou
seja, não há como objetivar o Tu eterno.

3.2 O mundo
Em uma compreensão clássica o mundo é apresentado como algo profano e que leva
a perdição do homem em está junto de Deus. A dicotomia entre sagrado e profano
normatiza o modo de vivência do homem no mundo. Sendo que é preferível buscar o
sagrado por levar a completude do homem e levá-lo a uma união com absoluto. Tal questão
é bastante debatida por Eliade em “Sagrado e Profano”. No entanto, na perspectiva
buberiana, em consonância com a mística hassídica, tal dicotomia desaparece, ou seja, no
profano está o sagrado. Assim, o mundo apresenta-se como morada de Deus, o qual está em
todas as coisas sem que possa haver uma absorção entre ambos como acontece no
panteísmo. Dessa forma, o mundo torne-se sacrário que contém Deus e, portanto, não pode

ser reduzido a um apêndice sem qualquer função para a relação com o homem e Deus. O
homem que vive no mundo pode encontrar, ou se relacionar com o absoluto na medida que
contempla a sua existência em cada coisa. Portanto, o mundo antes de ser algo profano e
que leva a perdição propicia a relação do homem com Deus. Ou seja, “o mundo na sua
totalidade, no Tu, atribuir ao mundo o seu direito e sua verdade, não compreender nada
fora de Deus mas apreender tudo nele, isso á a relação perfeita” (BUBER, 2003, p. 91-92).
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Deus é o Tu eterno que o homem pode se dirigir e, portanto, falar sem cair na
incongruência de dizer algo sobre ele. Sendo que Deus pode ser contemplado em cada coisa
existente no mundo, ou seja, longe de se aproximar de um panteísmo que afirma a
existência de Deus em todas as coisas, mas que há, de certa forma, uma absorção por
ambos. Neste caso, Deus não é absorvido pelas coisas, ou as coisas são absorvidas por Deus,
antes o que há é uma interação entre ambos sem perder a sua essencialidade. Aí encontrase algo diferencial na abordagem da relação de Deus e o mundo ao deixar de lado o pano de
fundo panteísta. Tal relação compreende numa afirmação do mundo, ou seja, uma realidade
do mundo-em-Deus. Dessa forma, fica evidente que não há uma separação da vida pautada
na relação com Deus e uma vida pautada no mundo. Assim, o profano deve ser vivido como
sagrado sendo que tal dicotomia leva a uma separação entre Deus e mundo. Portanto, Deus
está no mundo e o qual torna-se sagrado por conter a Deus.
Na relação com Deus, a exclusividade absoluta e a inclusividade absoluta se
identificam. Aquele que entra na relação absoluta não se preocupa com
nada isolado, nem com coisas ou entes, nem com terra ou com do céu, pois
tudo está incluído na relação. Entrar na relação pura não significa prescindir
de tudo, mas sim ver tudo no Tu; não é renunciar ao mundo mas sim
proporcionar-lhe fundamentação. Afastar o olhar do mundo não auxilia a
ida para Deus; olhar fixamente nele também não faz aproximar de Deus,
porém, aquele que contempla o mundo em Deus, está na presença d’Ele
(BUBER, 2003, p. 91).

Aqui não interessa quem seja Deus, ou responde à pergunta filosofia sobre Deus e,
por conseguinte, dissertar acerca de sua existência ou não existência. O que está em jogo é o
encontro entre o homem e Deus, isto é, a comunicabilidade que está em pauta. Pouco
importa quem seja Deus em si ao homem, mas o diálogo estabelecido entre o homem e
Deus. Portanto, “Deus e o homem consubstanciais, constituem o par indestrutivelmente

atual, os dois suportes da relação primordial, que vinda de Deus ao homem se chama missão
e mandamento, indo do homem a Deus se chama contemplação e escuta e entre os dois se
chama conhecimento e amor” (BUBER, 2003, p. 99).

Conclusão
A mística para Buber é compreendida como relação que proporciona a vivencia da
unidade sem qualquer dualidade. Buber empreende de certa forma uma crítica as outras
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formas tradicionais de mística, pois ao invés de salvaguardar o Eu priorizam por uma
absorção do mesmo. A estagnação do Eu compreende na absorção pela divindade na
unidade, ou seja, a eliminação do Eu para se chegar a uma completa relação com uma
determinada divindade. No entanto, Buber deixa o Eu intato por entender que não há
necessidade de extingui-lo, pois o mesmo se completa na relação e em tal relação não há
exigência de aniquilamento substancial do Eu.
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A meditação do sentido histórico do niilismo como condição
para a descoberta de novas espécies de deuses
Leonardo Mees*

Resumo: Numa anotação póstuma de 1887, Nietzsche descreve esta falta de sentido,
decorrente da confiança nas categorias da razão, como o advento histórico do niilismo,
como uma torrente inquieta, violenta e precipitada, um movimento tenso e torturante, que,
a todo custo, desde há muito, quer chegar a um fim, quer logo alcançar o ponto catastrófico
de uma derradeira ruína. Esta torrente niilista, no entanto, nunca alcança o seu fim e
continuamente cria novos impulsos para seguir sua marcha inquieta porque, segundo
Nietzsche, tem receio de pôr-se à margem de seu fluxo desenfreado, tem medo de pôr-se à
parte de seu curso histórico e sentir o sentido. Porque ela tem medo de ficar junto do
sentido de sua destinação, de meditar [besinnen] sobre tudo que sente e de tudo que deixou
de sentir em sua origem e em suas reivindicações atuais de sentido. A partir deste contexto
de meditação histórica sobre o sentido do niilismo e de “superação da metafísica”, nossa
comunicação relacionará uma outra anotação póstuma de Nietzsche, que trata sobre a
possibilidade de “existir ainda muitas espécies de deuses” (KSA 13, 17[4], p. 526) e, por fim,
enfatizará a possibilidade de encontrar, por meio de um incrível meditação de sentido
[Besinnung], “novas espécies de deuses”.
Palavras-chave: Niilismo, metafísica, divindade, meditação, apropriação.

“Eu não duvidaria que existem muitas espécies de deuses”. (NIETZSCHE, KSA 13, 17*4+, p. 526)

Nietzsche anuncia, no aforismo § 125 de A gaia ciência, “a morte de deus”. Este
anúncio parece ser apresentado na forma de uma paródia à performance histórica do cínico
Diógenes de Sinope, da Grécia Antiga, que saía, de dia, na agorá procurando “um homem”,
com sua lanterna . O personagem desta performace moderna agora não tenta mais
encontrar homens, como Diógenes, mas o próprio deus: “Procuro Deus!Procuro Deus!”
Enquanto Diógenes usava uma lanterna, em plena claridade natural do dia, para ironizar e
provocar os cidadãos gregos, a ironia e provocação do homem louco ultrapassa o elemento
natural de claridade ele procura deus no mercado, na claridade daqueles que já não creem
mais deus; procura deus na claridade da descrença moderna. Apesar de possuírem
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elementos distintos de claridade, tanto o cínico da Antiguidade o como o homem louco da
Modernidade, despertam a mesma reação: “uma gargalhada”, um deboche.
Há muitos semelhanças e contrastes entre essas duas performances, que mereceriam
ser analisados em pormenor, o que não podemos realizar aqui. Queremos apenas chamar
atenção para um questionamento levantado por Nietzsche no meio desta situação de
anúncio da morte de deus. Após revelar que “somos nós os assassinos de deus”, “nós o
matamos”, o homem louco apresenta algumas ponderações e considerações sobre este
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grandioso acontecimento, diz ele:
“A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos
nós mesmos nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele? Nunca
houve um ato maior - e quem vier depois de nós pertencerá, por causa
desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então!”

O anúncio da morte de deus é um acontecimento histórico e quiçá o maior ato até então e
marca, por essa grandeza, um ponto de transição para uma história mais elevada. Muitas
perguntas certamente surgem em nossa mente, sempre que lemos e ouvimos essa descrição
performática de Nietzsche, todavia, há algumas que parecem ser muito instigantes que
outras. Entre essas últimas há uma que nunca se cala: “será que nós, por sermos
simplesmente posteriores a Nietzsche e ao homem louco, já pertencemos a esta história
mais elevada?” Talvez a simples cronologia não seja suficiente para o pertencimento a essa
história superior. Se assim for, resta a pergunta mais instigante: “qual o critério para
justificar o pertencimento a essa história mais elevada? O que devemos fazer ou deixar de
fazer para sermos incluídos no tempo dessa história mais elevada?” Temos a impressão que
este próprio trecho do aforismo § 125 nos dá algumas indicações. Uma primeira indicação
parece vir logo respondida pelo texto: o próprio do ato da morte de deus é o divisor da
história, os assassinos de deus podem pertencer a uma história mais elevada; a grandeza
deste ato, por si mesma, divide o nível da história. Uma segunda indicação também parece
que encontramos aí, quando o homem louco pergunta: “Não deveríamos nós mesmos nos
tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele?” Seria esta segunda indicação apenas
uma conjectura performática do homem louco, ou será que poderíamos divisar, sob a
máscara deste personagem um direcionamento nietzschiano rumo a uma nova concepção
de divindade? Certamente para que isso possa ser possível, esta máscara precisaria ser
retirada inteiramente, pois, não nos parece que Nietzsche pretenderia que nos tornássemos

apenas deuses para assim recobrar a veneração pela divindade morta, como se essa
veneração fosse capaz de ressuscitar o “deus morto”. Temos a impressão que Nietzsche,
mais que o homem louco, não pretende recobrar a dignidade e a veneração pelo “deus
morto”, mas, recobrar sim, o lugar do homem-deus e do homem criador de deuses. São
estas duas indicações então que queremos investigar aqui, ou seja, 1ª) a compreensão do
sentido histórico deste ato da morte de deus como condição para a pertença a uma história
superior, e 2ª) a retomada da dimensão de divindade, para igualmente sermos dignos desta
nova e mais elevada história porvindoura.
A pertença à história superior, daqueles que advém após o acontecimento da morte de
deus, está estritamente vinculada, segundo a primeira indicação, à compreensão do sentido
histórico deste ato. Para Nietzsche este ato da morte de deus é um evento único na história,
mas que vem sendo preparado de longa data, desde os gregos, pelo próprio caráter niilista
da civilização ocidental. A civilização ocidental depositou sua confiança nas categorias da
razão, afastando-se da experiência trágica da vida. Por meio da Sócrates, a filosofia ocidental
não se propôs apenas a “conhecer, pelo fio condutor da causalidade”, “os abismos mais
profundos do ser” e da “vida”, mas quis “corrigir a própria vida” (NT, § 15). Esta cisão entre
vida vivida e a vida conhecida e corrigida racionalmente provoca um enfraquecimento na
capacidade instintiva do próprio ser humano, promovendo a ilusão de que o conhecimento
por si mesmo seja suficiente para julgar e decidir sobre todos os fatos do viver. Por um lado
o homem sente, com seu corpo, o mundo, por outro, precisa desprezar, com sua razão, esse
mundo como meramente aparente e enganoso. Na busca constante por segurança e
planificação do mundo, o homem ocidental prefere confiar mais nas categorias da razão do
que na linguagem de seu próprio corpo. Nietzsche percebe neste excesso de confiança nas
categorias da razão, que promove uma ruptura entre o homem e o mundo a gênese do
próprio niilismo, ou seja, a origem do esgotamento e da doença do niilismo reside na cisão
entre mundo físico e mundo metafísico. Deus era considerado o representante supremo do
mundo suprassensível e metafísico. Como lidar e superar então com o vazio deixado no
mundo pela morte deste deus-sol metafísico, sem criar meros substitutos ou sucedâneos
racionais para sua representação?
Numa anotação póstuma de 1887, Nietzsche descreve esta falta de sentido,
decorrente da confiança nas categorias da razão, como o advento histórico do niilismo,
como uma torrente [Strom] inquieta, violenta e precipitada, um movimento tenso e
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torturante, que, a todo custo, desde há muito, quer chegar a um fim, quer logo alcançar o
ponto catastrófico de uma derradeira ruína. Esta torrente niilista, no entanto, nunca alcança
o seu fim e continuamente cria novos impulsos para seguir sua marcha inquieta porque,
segundo Nietzsche, tem receio de pôr-se à margem de seu fluxo desenfreado, tem medo de
pôr-se à parte de seu curso histórico e sentir o sentido. Porque tem medo de ficar junto do
sentido de sua destinação, de meditar [besinnen] sobre tudo que sente e de tudo que deixou
de sentir em sua origem e em suas reivindicações atuais de sentido.
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Para

poder

atravessar, descrever e pensar este movimento de irreflexão torrencial do niilismo,
Nietzsche dirige na contramão deste fluxo e, somente indo de encontro e contra este fluxo,
somente ouvindo o contramovimento desta torrente de irreflexão histórica, ele encontra
uma possibilidade de pensamento, de meditação e ponderação daquilo que se sente e do
que se deixa de sentir. Nietzsche afirma a respeito de si, que ficou para trás neste fluxo
incontido do niilismo e que não tem feito “outra coisa até aqui senão pensar a destinação de
sentido *sich besinnen+” 253.
O que é isto que Nietzsche tem feito para ir ao encontro e contra o niilismo e que ele
denomina de “meditação do sentido” [Besinnung]? O próprio Nietzsche, na continuação
deste aforismo póstumo sobre o niilismo europeu, nos dá uma indicação daquilo que ele
entende por meditar sentido [besinnen]. Segundo Nietzsche sich besinnen significa: 1) ser
filósofo-eremita, isto é, “encontrar sua vantagem [Vortheil] no fato de ter ficado para trás
[Zurückgebliebenheit], encontrar sua vantagem na paciência, na procrastinação, encontrar
sua vantagem no estar à parte e fora” (KSA 13, 11*411+) da torrente que quer a todo custo
chegar ao fim e alcançar uma meta derradeira; 2) significa ser um espírito ponderador e
tentador, ou seja, já ter seguido uma vez as errâncias em cada labirinto do futuro, já ter se
disposto a experimentar as consequências fatais de uma errância; 3) significa ser um espírito
vaticinador, ou seja, já ter olhado para trás de si para contar o que há de vir, significa ver o
futuro em retrospectiva. Estas três indicações referem-se a um modo de lidar com o
movimento torrencial do niilismo histórico, ou melhor, referem-se ao modo como “o
primeiro niilista consumado da Europa” se dispõe no tempo a pensar seu tempo, como ele
encontra sua possibilidade e vantagem de ser no tempo, seguindo o que fica na contramão
desta torrente. Estas três indicações de significação de pensamento de sentido estão
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Referimos-nos aqui ao esboço de um prefácio de sua obra futura A vontade de poder; ele pode ser
encontrado no volume 13 da edição crítica de estudos de sua obra (KSA 13, 11[411], p. 189-190).

estritamente relacionadas com a maneira de “encontrar vantagem” no fato de ter ficado
para trás no fluxo niilista, de encontrar o lugar à parte da filosofia metafísica. Após um
terrível abalo sísmico [Erdbeben] nos fundamentos filosóficos da metafísica, coma “morte de
deus”, Nietzsche pretende “colocar novas questões”, por meio de uma “extraordinária
meditação de sentido” [ungeheure Besinnung], como se tivesse reencontrado “uma antiga
fortaleza” [alte Festung], “distante de amor e ódio”.
Isto se refere, então, à primeira orientação dada por Nietzsche, no aforismo § 125.
Resumindo podemos dizer que: o pertencimento a uma história superior requer não apenas
um simples conhecimento informativo sobre a história, mas uma meditação de sentido
[Besinnung]. Uma meditação que encontra sua vantagem em ficar fora e para trás na
torrente inquieta da história da metafísica, que confia exclusivamente nas categorias da
razão. Pertencem assim a uma história superior aqueles filósofos-eremitas que são capazes:
1) de distanciar-se da torrente niilista; 2) ponderando e seguindo os labirintos da história; 3)
mas, desde as experiências de seu próprio passado.
A segunda indicação, que pretendemos recolher deste aforismo 125 de A gaia ciência,
postula que, para pertencermos a uma história superior, será preciso nos tornarmos
“deuses”, será preciso recuperar e recobrar a dimensão humana demasiado humana de toda
divindade. Como entender esta divindade humana, demasiado humana? Numa anotação
póstuma de 1881, deste mesmo período de A gaia ciência, Nietzsche faz uma “apologia do
homem”, de maneira a recobrar o aspecto humano de toda veneração humana. Escreve ele:
Minha tarefa: recobrar [zurückfordern] toda beleza e sublimidade que nós
emprestamos [geliehen] às coisas e às imagens [Einbildung], como
propriedade e testemunho do homem e como o mais belo adorno, a mais
bela apologia desse. O homem como poeta, como pensador, como deus,
como poder, como compaixão. Oh! Além do mais, sua majestosa
liberalidade, com a qual ele presenteou as coisas para se empobrecer e se
sentir miserável! Este é o modo de ser de seu maior “desprendimento de simesmo” [Selbstlosigkeit]: ele se maravilha e reza e não sabe e não quer
saber que ele criou isto que ele admira. [...] 254

Todo esforço de interpretação deste aforismo pode fenecer, se ele for simplesmente
considerado como um “fragmento sintomático” da loucura futura de Nietzsche. Levar a sério
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NIETZSCHE. KSA 9, 12 [34]. Tradução nossa. Esta mesma anotação póstuma do outono de 1881, encontra-se,
alterada em pormenores, nos cadernos de anotações de 1887/88, KSA 13, 11[87], p. 41. Ou seja, encontra-se
repetida quase literalmente nos póstumos de Nietzsche. Os editores de A vontade de poder inseriram esta
última anotação no início da parte que trata da “crítica dos mais altos valores até aqui”, no cabeçalho da
“critica da religião” (p. 95).
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o que está em jogo nesta “apologia do homem” significa, no mínimo, um assombro diante
da tremenda responsabilidade que cai sobre as costas desta “majestosa liberalidade”
humana, que, para esquecer-se de sua origem criativa, presenteia o mundo com nobres
adjetivos. O assombro ainda é maior, quando se entende que o inverso, ou seja, a própria
negação desta “majestosa liberalidade” humana e o simples menosprezo do papel do
homem na valoração do mundo, é incapaz de fundar um mundo “teocêntrico”. Se o homem
não pode livremente se maravilhar com a beleza e sublimidade, também não pode
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reconhecer a grandeza da divindade. Sem o homem deus não existe. Por outro lado, a
apologia nietzschiana do homem não defende este ou aquele atributo ou qualidade do
homem, também não se trata de um discurso em prol da relevância da espécie humana no
seio da natureza. A apologia nietzschiana do homem visa a pôr em relevo o momento
genético da valoração “humana, demasiado humana” no mundo. Mas isto também não
implica numa glorificação da gênese do mundo, buscar a causa primeira que pôs em curso
todas as coisas do mundo. Diz Nietzsche, em O andarilho e sua sombra: “Glorificar a gênese
[Am Anfang war...] – esse é o broto metafísico que torna a rebentar quando se considera a
história, e faz acreditar que no início de todas as coisas está o mais valioso e essencial” (AS, §
3). Assim, a apologia do homem humano demasiado humano choca-se diretamente com a
pretensão de uma “gênese” imaculada e irreprochável. A glorificação da gênese tende a
querer “contemplar a vida sem desejos”, sem interesses e, por isto, envergonha-se de
encontrar “vísceras”, “corpo”, “língua de fora” no início de todo conhecimento
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glorificação da gênese, que na forma kantiana consiste na reflexão racional sobre as
condições de possibilidade a priori de todo conhecimento, também atribui ao conhecimento
racional-conceitual uma primazia na atividade criativa. Todavia, a “apologia do homem”
humano, demasiado humano, constitui o fio condutor do “procedimento genealógico”
[genealogisches Verfahren] de Nietzsche: buscar a origem significa zurückfordern – recobrar,
retomar, requerer, reposicionar diante de si,– as condições do momento inaugural de
mundo. A pergunta diretiva agora não tanto “o que é ou onde está o princípio de tudo?”
[was ist am Anfang], mas “como se deu” [wie geschaht es] esta introdução de imagens
[Einbildung] nas coisas, para que elas se mostrem agora como “belas e sublimes”. Há uma
mudança no modo de considerar os acontecimentos, de perguntar pela proveniência do
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Em Assim falou Zaratustra, Nietzsche põe uma lente de aumento sobre esta compreensão de gênese
“imaculada”, vide ZA, II, Do imaculado conhecimento.

tesouro [Schatz] das avaliações [Schätzung] do mundo. A formulação nietzschiana da
pergunta orientadora deste novo procedimento pode ser encontrada logo no início da
Genealogia da Moral: “sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor”
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Neste sentido, a “apologia do homem” não é exclusivamente ou essencialmente uma
“defesa do animal homem”, mas uma pergunta, uma questão, pela constituição original
deste ente, que “empresta beleza e sublimidade [Schönheit und Erhabenheit] às coisas e às
imagens das coisas”. O mundo valorado por este “ente emprestador de beleza e
sublimidade” é testemunho *Erzeugniβ+ de um ato inaugural de concessão de “beleza e
sublimidade”. Por meio deste ato de apologia do homem se torna possível descobrir que os
deuses ainda existem. E, o próprio Nietzsche reconhece, numa anotação póstuma de 1888,
da época que redigia O Anticristo, que não só que “novos deuses ainda são possíveis”, mas
ainda que ele mesmo “não duvidaria que existem muitas espécies de deuses” (KSA 13,
p.526) 257. Nietzsche chega mesmo a descrever suas experiências de divindade, dizendo que
o “divino tem se manifestado” a ele de “diversas formas e modos” e que nestes “momentos
atemporais não sabia o quanto era velho ou ainda haveria de se tornar jovem”.
Concluindo, podemos dizer que esta segunda indicação, de pertença a história
superior e de retomada do caráter humano demasiado humano de toda divindade, pertence
igualmente à meditação histórica [Besinnung], na medida em que simplesmente sente o
sentido de todo acontecimento de mundo e o próprio lugar humano de dimensionamento
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GM, prólogo, § 3. Ainda que esta forma de pergunta genealógica seja somente expressa nesta obra, desde o
início do segundo período de sua obra filosófica Nietzsche vem se perguntando pelas condições históricas da
origem dos valores: “a origem de nossos preconceitos morais tiveram sua expressão primeira, modesta e
provisória na coletânea de aforismos que leva o título Humano, demasiado humano. Um livro para espíritos
livres” (GM, prólogo, § 2).
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KSA 13, p. 525-6: “E quantos novos deuses ainda são possíveis!... A mim mesmo, por momentos, quando o
instinto religioso, i.é, o instinto formador de deus, quer novamente se tornar vivo: de quantas formas e modos
diferentes o divino tem se manifestado cada vez a mim!... Tanta coisa rara tem acontecido comigo, naqueles
momentos atemporais que caem dentro da vida como se caíssem lá da lua, onde a gente simplesmente não
sabe mais o quanto se é velho e o quanto a gente ainda vai se tornar jovem.... Eu não duvidaria que existem
muitas espécies de deuses... Não faltam aqueles a partir dos quais não se pode deixar de pensar em um certo
halcionismo (imperturbável tranquilidade) e lassidão... Os pés leves talvez pertençam mesmo ao conceito de
“deus”. Será necessário ainda ter explicar que um deus sabe se manter para além de tudo que é racional e
moralmente correto? Para além também de bem e mal? Ele tem o rosto livre - para usar uma expressão de
Goethe - E como nunca é demais, neste caso, evocar a autoridade de Zaratustra: Zaratustra chega ao ponto de
testemunhar de si mesmo “eu acreditaria apenas em um deus que soubesse dançar”... Dizendo uma vez mais:
quantos novos deuses ainda são possíveis! – Zaratustra mesmo sem dúvida é simplesmente um velho ateísta.
Entenda bem o que ele diz! Em verdade, Zaratustra diz, que ele iria –; mas Zaratustra não vai...” (Tradução
nossa)
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da divindade. Nietzsche parece entender assim, que por meio da meditação de sentido
[Besinnung], “ainda é possível encontrar muitas espécies de deuses”.
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Nos caminhos da doçura: poesia em Teresa de Jesus
Luciana Ignachiti Barbosa*

Resumo: Teresa de Ahumada y Cepeda (1515- 1582), ou mais tarde Teresa de Jesus após os
votos religiosos, tornou-se conhecida pelo nome de sua terra natal, a pequena cidade de
Ávila na Espanha, passando para a história como a Santa de Ávila. Escritora em uma época
em que mulheres mal sabiam ler, traz na particularidade de seus escritos a experiência de
uma vivência mística. Ela escreve o que vive, o amor, a comunhão com Deus, e a forma
amorosa com que Deus deseja essa comunhão com a alma. Teresa escrevia frequentemente
em estado de oração ou êxtase, profundamente inspirada, o que a fazia dizer que as
palavras lhe eram ditadas pelo Senhor. Assim, a exatidão do que ela escreve não é mais
determinada pelo entendimento, mas sim pelas experiências das realidades interiores da
alma. O leitor mergulha nesse texto de forma a comungar com a sua realidade interior. Por
isso a poesia serve tão bem a Teresa, para que as palavras fluam para além do intelecto
daquele que a lê e tire dele o que de experiência ele possa trazer, experiência de suas
vivências interiores. É como uma adesão íntima e irresistível a um todo aparentemente
incompreensível, mas que o poeta místico tenta, com fervor, transmitir. O objetivo deste
artigo é trilhar junto com a poesia mística de Teresa o caminho das palavras. Da expressão
do que de outra forma parecia impossível, mas que, através da poesia se torna um canto
doce de amor.
Palavras-Chave: Mística. Poesia. Experiência. Comunhão

"E a vida está, estou seguro, feita poesia. A poesia não é algo estranho:
esta espreitando, como veremos, na volta da esquina. Pode surgir diante
de nós a qualquer momento." ( Borges, 2001, p. 15)

Teresa de Ahumada y Cepeda (1515- 1582), ou mais tarde, após fundar o mosteiro
de São José de Ávila, Teresa de Jesus, tornou-se conhecida pelo nome de sua terra natal, a
pequena cidade de Ávila, na Espanha, passando para a história como a Santa de Ávila. O que
tornou a vida de Teresa conhecida, foram suas experiências místicas, sendo essas de
extrema intensidade, e mais do que isso, de um arrebatamento constante.
A mística de Teresa se baseia na amizade que podemos ter com Deus e em como a
oração nos leva a esse caminho da perfeição. Oração que é conversar com um amigo muito
amado e que temos a certeza de que nos ama. O ápice dessa amizade é o desposório da
alma com Deus, a entrega, a união sem reservas dos dois amigos, sem que com isso percam
*
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a sua individualidade. Uma amizade como essa supõe uma igualdade, apesar de toda
desigualdade, pois nela é preciso amor e respeito mútuos: “Comparemos a união a duas
velas de cera perfeitamente unidas, produzindo uma só chama. Ou ao pavio, à chama e à
cera formando um único círio. É possível separar uma vela da outra, ficando duas velas
distintas. Como se pode também separar a cera do pavio.” (7M, 2-5)258
Esse encontro com Deus, marcado como experiência indelével na vida do místico, se
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tornará um fenômeno psicológico e físico, um meio pelo qual ele dirá o indizível: "(...) fala
assim de qualquer coisa que não pode mais ser dito verdadeiramente com a palavra,
prossegue portanto com uma descrição que percorre sensações e permite, por isso,
mensurar a distancia entre o uso comum da palavra e a verdade da própria experiência."
(Certeau, 2010, p.55)
A experiência mística transforma a vida do indivíduo, e a descrição narra uma
manifestação que não é baseada em uma justificação externa, o que vem a luz não é outra
coisa senão o reconhecimento interno de si mesmo. Nas palavras de Michel de Certeau o
místico não tem nenhum outro dizer ou outro corpo que em si mesmo o fere e o faz feliz.
Dessa forma essa experiência se desprega do discurso na prática mística sem conseguir fazer
repetir aquele primeiro momento. Na verdade a via mística acontece quando, na vida diária,
o místico consegue descobrir e perceber tudo o que vivenciou naquele primeiro instante de
encontro com o Sagrado. Assim, para o místico a sua experiência não pode ser circunscrita a
uma forma particular de um instante privilegiado, o Deus que ele sentiu a proximidade se
afirma na forma de um espaço e não pode ser limitado a este, nem ser identificado.
A percepção espiritual do místico vem de uma organização já pré formada mental,
linguística e socialmente. É por isso que a experiência é definida culturalmente. O místico
está inserido dentro de uma estrutura social. Com isso a sua linguagem

precisa ser

reconhecida entre os seus pares. Essa linguagem precisa transmitir o que ele vivencia, mas
também precisa ser reconhecida por aqueles que vão ler essa experiência, precisa haver
uma articulação entre o que se vivencia e a realidade do seu grupo social. Daí a grande
dificuldade de se dizer o indizível da experiência, usar palavras que possam ser reconhecidas
258

Para a confecção desse artigo serão usadas as obras de Teresa editada pela Paulus Editora. Como forma de
uma padronização dos textos de Teresa serão usados a partir daqui a forma abreviada de citação sendo: M ( o
livro moradas do castelo interior) o numero que o antecede de qual morada se está retirando, e o primeiro
número após o ponto sendo o capítulo e o segundo número a subdivisão. Quando a citação for do Livro da Vida
a letra V o simbolizará, sendo o primeiro numero referente ao capítulo e o segundo à subdivisão

pelos seus pares. Será nesse contexto que a poesia fará seu papel de ponte possível entre o
que se vivencia e o que se diz para que possa ser absorvido pelos demais.
Maria Zambrano em seu livro "Algunos Lugares de La poesia" considera que o místico
não poderá seguir vivendo, sua única saída será atravessar os liames da vida, abandonar-se.
Aqui a autora fará um questionamento: Essa transformação, esse atravessamento tem sido
algo natural dentro da alma em virtude do processo místico? E ela responde: a mística está
fundada na natureza humana: “Para meditar e pensar no que sucede na mística, esta é, ao
menos, fundada na natureza humana, em uma possibilidade essencial a ela, talvez em uma
condição que se revela na mística mais do que em qualquer outra coisa”. (Zambrano, 2007,
p. 126)
No modo de viver humano, o decisivo é o tempo, que, se em alguma arte é refletido
de modo privilegiado será na poesia. A autora afirma que a poesia primeira que nos é dada
a conhecer é a linguagem do Sagrado, mas para o crente ela não é somente poesia, e sim
misteriosa verdade, que transcende toda definição meramente lógica. Assim toda poesia
terá sempre muito da linguagem do Sagrado, ela realizará algo anterior ao pensamento. O
poeta estará a braços com a angústia da ausência, nostalgia do que se poderia de fato sentir.
Nesses espaços onde a realidade era até então oculta, velada, o poeta será ávido por
mergulhar nessa realidade em íntima descoberta da criação. Dessa forma, a poesia nasce
quando se desprende da linguagem do Sagrado e se torna linguagem humana na memória.
O místico não busca conhecer, ele quer ser. Ele sente como se faltasse uma parte de
si mesmo, é como se houvesse nascido faltando um pedaço de si. Como uma saudade que
não encontra companhia possível. “Seu desmedido amor pelo todo, provém de que em nada
pode fixar-se, de que nenhuma coisa lhe traz mensagem alguma, que a comunicação normal
com os seres e as coisas que povoam o mundo se tornam impossíveis e a alma ficou
sozinha, reclusa”. (Zambrano, 2007, p. 127)
Quem faz a experiência mística destruirá a si mesmo para que, no deserto que se fez,
o Outro possa habitar. No fundo dessa destruição há uma voracidade que é a essência da
criação. Criação essa que irá até além da moral, pois a moral também será consumida pela
voracidade do amor. A alma se suspende arrebatada pelo fogo da associação dissociadora,
que depois destrói as potências da alma, e mais tarde consome a moral. Mas o amor, a
voracidade do místico ainda não traz para ele o que andava buscando. Consumido o
psíquico, consumida também a moral a alma do místico ficou vazia, em silêncio.
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Porém isso não é a morte, não é um abandono da realidade, mas sim um enterrar-se
nela. Por isso não será o vazio, o nada que aguarda a alma após seu abandono ao Outro, e
sim a poesia. O místico canta em poema seu amor, pois que seu objeto de amor difere do
objeto de desejo, por ser este algo que a possesão não destrói, é inesgotável. Essa perfeita
objetividade do amor também é poesia, pois o que une mística e poesia é justamente a
mística desejar a presença de seu objeto que se mostra poeticamente: “Assim a poesia
chegou a ser essa crua manifestação do que não pode chegar à palavra, e ficou em grito ou
761

em gemido, do inconfessável em suma”. (Zambrano, 207, p. 130)
Sobre o tema da morte na poesia mística, diz-nos Angel Custódio Vega que
naturalmente o coração humano não deseja nem quer a morte, a morte cantada em verso
pelos místicos não se trata de sentimentos de amargura ou desespero, o deixar a vida aqui
não se caracteriza como fuga dos problemas mas sim como : "(...) grande bem aos olhos do
homem, para que ele a deseje e ame, a acaricie e anele (...) como o término de um resultado
perfeito de amor e felicidade." (Vega, 1975, p.22)
Não se pode negar porém, a influência dos lugares aos quais os místicos pertencem.
O autor chama a atenção para fato de que, cada região da Espanha possui uma
peculiaridade que é demonstrada em seus conterrâneos. Castela não é tão risonha e florida
como Andaluzia, e a brandura da Galícia não se compara à bravura da Catalunha. Assim, os
nascidos em Castela tem uma compleição para a conquista, para o embate, sua visão da vida
e da morte parece ser complementar :"De modo especial vemos isso em Teresa de Jesus,
santa de corpo inteiro, Castelhana de alma e coração e poeta excelsa sem igual, Santa Teresa
(...) está imersa totalmente na tradição poética de Castela" (Vega, 1975, p. 25)
Para Vega a diferença entre poesias que entendem a morte como princípio de vida
ou fim de uma angústia, e as poesias feitas pelos místicos está no fato que nos últimos a dor
existe por se estar separado de seu Amado, uma separação material que gera um desterro
espiritual. Cabe à alma "(...) o lamento, os ais e suspiros pela morte, como único meio de se
obter a posse de seu Amado." (Vega, 1975, p. 29) Desta forma, maior mal que morrer é não
morrer, e assim não conseguir a posse do Amado.
Por isso os poemas falam de um jogo amoroso, de mostrar-se e ocultar-se, de querer
e não querer, como os "jogos de amor" dos corações enamorados. Mas que o leitor não se
engane de considerá-los apenas jogos, por trás dessa expressões está uma chama de amor
que abrasa e queima como vemos no texto "Vivo sem viver em mim" de Teresa.

Para além do enfoque sobre a questão da morte, o fato é que Teresa de Jesus realiza
sua obra em diálogo. Primeiro um diálogo consigo mesma, pois seus escritos são
recordações de suas vivências sociais, místicas e emocionais. Depois conversa com seus
possíveis leitores; primeiro, seus censores e confessores, depois suas filhas do Carmelo. Sua
proximidade com as pessoas faz com que seus escritos soem como se estivesse falando em
família, de forma confidencial e próxima. Por isso eles são fonte de inspiração até os dias de
hoje, a autora fala de seu coração para o coração do leitor, conhecedora que era das dores e
dificuldades humanas, foca seus esforços em apresentar um Deus de puro amor, que deseja
o encontro com essa alma em sofrimento e a quer em si.
Por último, Teresa dialoga com Deus. Quase sempre: “(...) escreve de joelhos, a luz da
claraboia de sua cela, e sempre muito lúcida em espírito e nas ideias a comunicar. Mas
sempre na presença de Deus.” (Del Blanco, 2000, p. 32) Seu diálogo com Deus será a fonte
de tudo o que escreve, como o vê, como o escuta, como O ama, como Ele a ama... essa
constante convivência será retratada em forma de íntima amizade, fazendo com que ela seja
sempre espreitada pelos censores acusada de heresia, e admirada pelos leitores que
também desejavam ver crescer neles mesmos esse amor.
Os escritos teresianos trazem a particularidade do encontro. Seu epistolário, por
exemplo, é uma obra ampla e robusta, que mostra a cada página o interesse dessa santa
pelas pessoas, por suas situações e necessidades. Ela quer dialogar, dar notícias a um,
confortar a outro, resolver compras do mercado com outra... enfim. Seu desejo de partilha
está impresso nas palavras, tanto de seus livros, poesias, quanto nos testemunhos de
convivência em epístolas.
Teresa fala como escreve e escreve como fala. Seus interlocutores são de carne e
osso, muitas vezes os chama pelo nome e, assim vai usando expressões literárias que são
comuns a toda gente, quem lê se apropria do que ela fala porque lhe entende. Mesmo não
tendo uma preparação cientifica literária, sua preparação é a do diálogo, é a experiência da
conversa com Deus e com os homens que lhe dão a base para escrever. Mesmo que o faça
por obediência a seus confessores, nas raras horas em que tinha um tempo fora de suas
obrigações no mosteiro, ou de suas fundações, mesmo que fosse sem nenhum conforto, de
joelhos tomando suas horas de sono e já em uma idade mais avançada; mesmo e apesar de
tudo isso, Teresa conversa, dialoga, coloca na pena o que transborda de seu coração. Acima
de tudo ela é uma escritora espiritual mística, sua preocupação é mostrar o quanto Deus
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ama a alma, quais são os caminhos que a alma trilha para chegar até Deus, e incentivar essa
alma a realizar a experiência do encontro com o Amado.
Por isso se queremos realmente ler seus escritos, precisamos conhecê-la, percorrer
com ela seu itinerário espiritual, e encantar-se com seu profundo encanto de Deus. Teresa
pedagogicamente leva o leitor a sentir o calor e a profusão desses sentimentos: “Nestas
efusões teresianas continuamente se mesclam a emoção e a unção mística. Ela as cultiva em
geral de maneira intencionada, e se encontram em muitas das páginas de seus escritos.”
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(Del Blanco, 2000, p. 41)
Assim nos escritos teresianos, encontramos ora um monólogo com Deus e consigo
mesma, ora um diálogo com leitor. Os escritos são sempre um exemplo de vida, experiência
e doutrina, que ela vai tecendo como em uma colcha de retalhos, por vezes mostrando a
vivência do encontro com Deus, outras incentivando o leitor que percorra os caminhos para
chegar ao encontro, o fato é que ela faz o possível para transbordar a sua experiência de
amor aos demais.
Seja em forma de agradecimento, de louvor, de humor, o fato é que as estrofes
poéticas tem um lugar de expressão alegre e expressiva. Poetizar é expressar duplamente o
que se sabe e o que se sente, e tem necessidade urgente de se exteriorizar. Para Maria
Zambrano essa urgência poética se caracteriza pela condição ;”(...) arisca e desgarrada,
dizendo a voz em grito todas as verdades inconvenientes, terrivelmente indiscretas e em
rebeldia.” (Zambrano, 2007, p. 12)
Com relação à poesia mística ela vem de mãos dadas com a expressão do divino que
não se pode escrever, o indizível da experiência: “Mística e poética, espiritualidade e beleza
se beijam enamoradas, vivem em comunhão e se complementam perfeitamente. O poeta é
uma espécie de místico a sua maneira. E o que ele experiência na mística, o encontro vivo e
gracioso (...) com Deus (...) necessita poetizar.” (Del Blanco, 2000, p. 97)
Sentimentos místicos e sentimentos poéticos têm muito em comum, pois a poesia vai
expressar esse mistério, o oculto que está para além dos olhos, do corpo e da mente. Ela vai
expressar o que está mais recôndito nos sentimentos e pensamentos do homem, atravessa
esse umbral entre a lógica e a razão que a mística também transpõe; “Assim o confirma a
vida e a história de tantos místicos que tem compartilhado suas celebrações interiores
profundas com Deus através de belos versos e de poemas íntimos.” (Del Blanco, 2000, p.
100)

A monja no entanto, não se considera poeta, no livro da Vida vai deixar claro que apesar
de fazer versos muito sentidos, isso não a transforma em uma escritora, diz –nos: “Sei de
uma pessoa que, sem ser poeta, lhe acontecia improvisar estrofes muito expressivas,
declarando seu penar. Não as fazia com o intelecto, mas para mais regozijar-se da glória que
tão saborosa pena lhe causava.” (V16,4) Mesmo ela não se considerando poeta, ela de fato
o é. O estado místico pode avivar ou apontar certo numen poético, porém ele não pode
criá-lo. Sua produção poética será mais escassa do que em prosa, porque ela só escreve
poesias ou em momentos de eclosão de seus sentimentos de amor ou de dor, ou em
situações específicas de vivências do Carmelo.
Assim a mística propõe entrar no segredo de Deus, na intimidade mais íntima.
Perfurar a realidade, e a consequência disso é aceitar o amor com que esse Deus lhe brinda,
desnudar-se, consentir em ser essa criatura amada, reconhecer esse amor ao próximo, e daí
se esforçar por transmitir isso ao outro, pois em sua viajem mais profunda de encontro com
Deus, o místico se encontra com o outro, e com o mundo, não podendo se furtar mais de
falar-lhe desse amor com a linguagem possível da experiência e da poesia.
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Resumo: O currículo Paths é um estudo que se debruça sobre as questões sócio- emocionais
do indivíduo enquanto infante. Preocupando-se em desenvolver as habilidades de
autoconhecimento e autocontrole das próprias emoções, a perspectiva do currículo atenta
também para o saber agir com a emoção do outro, e manter em estado saudável as relações
intra e interpessoal. Propõe o diálogo consigo mesmo diante do sentimento que lhe causa
desconforto para criar a consciência de que em situações conflituosas é possível agir de
maneira em que os sentimentos não o dominem, e assim, agir dentro do seu estado de
equilíbrio. É preferível a sua aplicação no sujeito enquanto criança, onde o indivíduo está
mais propenso a adquirir hábitos para a construção da sua personalidade e que implicam nas
suas relações externas. Nessa perspectiva, o estudo pretende fazer uma ligação com o
Budismo, na busca pela aversão das paixões que lhe faz agir de forma ignorante, sentimentos
que impulsionam a ações desacertadas, e o discernimento do seu sofrimento para chegar a
sua liberdade. Pretendemos mostrar as convergências entre a filosofia do currículo Paths e o
Budismo na sua busca pelo equilíbrio interior. Em confronto com a educação, suas
experiências completas e o clima emocional na sala de aula, buscando criar um espaço em
que os sentimentos das crianças sejam estudados para um desenvolvimento integral do
aprendizado. A formação completa do sujeito é promissora desde que estudado de forma
integral.
Palavras-Chaves: Currículo Paths. Budismo. Educação Sócio-Emocional

Introdução
Preocupando-se com a formação sócio-emocional das crianças em ambiente escolar,
tentando analisar comportamentos impulsivos e agressivos e as suas causas, o presente
estudo tem como objetivo apresentar o Currículo Paths e o desenvolvimento de habilidades
de autoconhecimento e autocontrole e sua possível convergência com a Espiritualidade
Budista. Por outro lado, se é possível considerar essa convergência como processo de ascese.
Analisaremos os pontos de ligação entre tais perspectivas. No primeiro momento
mostraremos a iniciativa do Paths e quais os mecanismos utilizados para sua efetivação.
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Posteriormente identificar as suas semelhanças com a espiritualidade budista, bem
como o contributo do misticismo em tentar apresentar a possibilidade das relações entre
ambos. Sem conclusões precipitadas, o estudo ainda em desenvolvimento, pretende apenas,
levantar a possibilidade da relação entre as teorias. E pensar na aplicabilidade dessas teorias
em um ambiente concreto, como a sala de aula, para o aprimoramento das relações intra e
interpessoais do indivíduo enquanto criança.
Usaremos os estudos de MOTA, Ana Paula.F.S sobre o currículo Paths, “A
Espiritualidade Budista”, Yoshinori. T; Casassus, Juan, Fundamentos da Educação Emocional;
Vannini, Marcos, Introdução à Mìstica e o significado de Mística, para fundamentar a nossa
proposta de estudo.

O Paths e a relação com a espiritualidade budista: o uso da consciência nesse processo
Com a perspectiva de desenvolvimento emocional, intra e interpessoal do indivíduo,
o currículo PATHS, Pensamento, Afetividade e Trabalho com Habilidades Sociais, é um estudo
que atenta para a fase infantil da formação humana e apresenta dispositivos para a
efetivação da formação emocional. Destacamos o autocontrole e o autoconhecimento como
habilidades estudadas na tentativa de orientar a criança a desenvolver sua inteligência
emocional. Assim, as habilidades são discutidas como meio de compreensão dos
sentimentos e consequentemente da resposta comportamental da emoção.
Dentre outras técnicas, para nosso estudo, destacamos o fazer a tartaruga. Tal técnica
serve para auxiliar na compreensão da proposta de autocontrole, uma analogia para a
criança sair da zona de conflito, parar, respirar, e se acalmar. Então evitar comportamentos
negativos e impulsivos. Desse modo, a criança desenvolverá o seu autocontrole. E para isso é
preciso o conhecimento e a consciência dos sentimentos e emoções.
Pretendemos encontrar a possível relação da perspectiva do PATHS, já apresentada, e
suas convergências com o Budismo. Esse com suas práticas de meditação, valorizando a
percepção, concentração, tranquilidade, liberdade da mente de perturbações para se chegar
ao Nirvana. Apresenta um caminho para a cessação do sofrimento, o Caminho Óctuplo das
concepções corretas, da intenção correta, da fala correta, da conduta correta, do modo de
viver correto, do esforço correto, da atenção correta, da concentração correta. A Diana¹
como meio de preparo de cessar o sofrimento, usa a analogia da tartaruga, copilando-se em
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seu interior e compreendendo a situação já distante dos conflitos e perturbações do meio
externo.
A consciência só é possível por meio das experiências, o que constitui o ser humano
em todos os aspectos e serve como estímulo de conhecimento pessoal e empatia. E esse
conhecer ocorre através de uma prática que coloque o sujeito em confronto com suas
emoções e sentimentos. Não em um sentido de divergência, mas em estado de consciência e
saber identificar o que está acontecendo.
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A formação emocional do ser humano é tão complexa porque não envolve apenas os
sentimentos da primeira pessoa, como também daquelas que compõem o cenário de suas
relações. Essa formação não é somente um caso de mente e cérebro, mas de toda a
composição do homem, em que há uma relação intrínseca com tudo que ocorre externo e
internamente. Assim:
Quando a mente está desligada do corpo não temos consciência do que
ocorre. Sem mente, não temos percepção nem precisão quanto ao que nos
acontece. Com a mente damos conta, mas, para isso, temos que estar
conectados com nós mesmos. (Casassus,2009, pág, 47)

A atenção com esse processo é peculiar, pois estamos falando de um ser em
constante mutação. Os sentimentos e emoções não mudam, elas existem involuntariamente,
mas as experiências sim, as situações mudam e envolvem um montante de sensações,
potencializando o estado emocional positivo ou negativamente. Isso vai depender da
formação do indivíduo, e se há uma preparação nesse âmbito é possível reparar em pessoas
com atitudes mais equilibradas, caso contrário, o conflito por ser consequente da não
formação emocional.
É inevitável em situações conflituosas o ser humano não desencadear sentimentos
desconfortáveis. Assim:
No ensino sobre sentimentos e relacionamentos, as crianças aprendem a
identificar as emoções e a reconhecer que possuir emoções e sentimentos,
independentemente de provocarem sensações confortáveis ou
desconfortáveis, é algo que faz parte da natureza humana. Por outro lado,
nem todos os comportamentos advindos das emoções repercutem atitudes
positivas. Assim, as crianças são conduzidas a avaliar seus comportamentos
e não a julgar seus sentimentos. (MOTA, Ana Paula.F.S, 2010 pág.61)

Da mesma forma que “Para o emprego e recomendação da análise observacional
como técnica de meditação é fundamental a ideia de que o que precisa ser corrigido é a

ignorância do praticante, e não as paixões. ” (Yashirori, pág.50). Para isso o desenvolvimento
da habilidade de autoconhecimento é fundamental em todo o processo de compreender,
identificar as emoções, autocontrole e sentimentos.
E todo esse andamento de autocontrole, autoconhecimento, cessação do sofrimento,
tem o princípio da prática e da experiência, seja meditação, ioga, estudo das emoções e isso
envolve o dialogo interior. Encontramos, na obra “A Espiritualidade Budista”, “A meditação
budista não é apenas o caminho para a iluminação da mente: ele também realiza uma
transformação da vida afetiva em suas próprias raízes. ” (Yoshinori, in Griffiths. Paul.J, pág
XVII). É todo um movimento que canaliza um fenômeno interior para o conhecimento do eu,
para o aprimorando das relações, e conduta correta.

PATHS, BUDISMO E MÍSTICA: a meditação e outras práticas e experiências
E ao adentrar o campo místico, não queremos ser audaciosos em apresentar qualquer
afirmação de que o currículo Paths e sua possível relação com o Budismo possa ser
considerado como processo de ascese. Porém, ambos possuem a característica da prática e
da experiência. Com efeito, não estamos falando em um comportamento mecânico, mas de
uma ação que exige cuidado mais profundo, por envolver o campo espiritual. Em seu
significado, o misticismo² é uma crença onde o homem pode unir-se com o Divino, através
de meditação, orações e outras práticas e o seu comportamento é conduzido por
sentimentos religiosos.
Tanto o Paths como o Budismo apresentam a meditação e outras práticas para
discernir sentimentos e desenvolver habilidades de autocontrole e autoconhecimento, negar
desejos, discernir a origem a do sofrimento e chegar ao Nirvana. E é para e por meio da vida
que isso é possível, a ascese comunga com essa posição. Estamos falando em possibilidades
e encontramos também uma relação de mística e budismo, fica claro quando:
Em alguns aspectos, toda via se poderia falar de mística no budismo, antes
de tudo porque encontramos nele alguns elementos específicos próprios da
tradição mística mais pura, tais como as doutrinas do eterno presente, ou
seja, a supressão da dimensão alienante do tempo, com a espera do futuro
e a nostalgia do passado, do não apego e equanimidade, ou seja, do
desapego e da igualdade de ânimo que se deve ter relação com todas as
coisas, em todas as situações, da não-volição, ou seja, da remoção do
desejo, da vontade, que está na raiz de toda dor. (Vannini, in Griffiths.
Paul.J, 2000, pág.29)
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Por mais que a mística considere a negação do “eu” para se chegar a transcendência,
o caminho percorrido é para chegar a algo e para isso a consciência é necessária até para a
sua própria negação. E negar o desconhecido é muito arriscado, pois dentro do caminho
podemos abster involuntariamente o Divino e ficar numa busca incessante, pelo fato de não
conhecer o horizonte que o homem envolve e é envolvido. Não afirmando ser necessário
viver a paixões, os desejos, os sentimentos, mas ter a consciência da sua existência e
discernir aquilo que no lhe convém. Para uma melhor ligação entre os pontos:
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O ato de extrema penetração e de extrema honestidade que caracteriza o
verdadeiro místico nada mais é do que um extremo e profundo exame de
consciência, ou seja, o reconhecimento da raiz sempre egoística da vontade,
a quem a inteligência serve exatamente como um servo, e,
consequentemente, reconhecimento da radical finitude e malícia do “eu”,
enquanto aglomerado psicológico. (Vannini, 2000, pág.15)

O não conhecer pode ofertar um resultado contrário do que é pretendido, como
comportamentos agressivos e impulsivos advindos da não formação emocional; uma mente
cheia de perturbações, à não cessação do sofrimento, e assim, não alcançando o Nirvana; ser
servo das vontades, do apego às coisas e não unir-se ao Divino. Por que sentimentos,
desejos, ignorância e vontades são inerentes a condição humana, mas a sua prática vem do
não conhecer.

Considerações finais
O estudo teve como objetivo levantar a possível relação da perspectiva do currículo
Paths com o Nirvana budista e consideração dessa relação como processo de ascese da
mística. Onde encontramos relações quando o uso da meditação e outras práticas é um meio
para se chegar a tal propósito. E a consciência para desenvolver habilidades de autocontrole
e autoconhecimento; preparação para a do sofrimento e alcançar o Nirvana.
Como também, a meditação é uma prática para unir-se ao Divino, e ainda
comungando em que a realização dos processos acontece através das experiências da vida.
Assim, a consciência é usada para identificar os sentimentos e emoções; discernimento do
sofrimento e até para a sua própria negação. É necessário um maior aprofundamento do
estudo, onde envolve as dimensões emocionais, intelectuais e religiosas do ser humano.
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Resumo: Nosso intento é tratar a possibilidade de abordar a experiência mística a partir da
fenomenologia filosófica heideggeriana. Entre 1918 e 1919, Heidegger esboçou o que seria
um curso sobre a mística medieval. Seria o primeiro de três cursos que o jovem filósofo
lecionaria sobre fenomenologia da religião. No entanto, esse primeiro não foi proferido,
restando-nos apenas um conjunto de anotações rascunhadas. Com o auxílio de outros textos
da época, é possível tomar as anotações e tratar da possibilidade de uma abordagem
filosófica da mística. A proposta heideggeriana de filosofia se baseia no acesso à experiência
originária da vida fática. Segundo o autor, no âmbito originário não cabe dualidades como
racional/irracional, sujeito/objeto, etc. Estes aspectos são derivados da vida fática,
constituindo-se de construções teóricas originadas de um âmbito pré-teórico da experiência
do Dasein humano. Portanto, uma vez que toda experiência tem sua origem na faticidade, a
mística também tem nela seu âmbito originário. Logo, é possível abordar a experiência
originária mística a partir da faticidade, uma vez que se respeite o âmbito de acesso e
abordagem próprios da filosofia.
Palavras-chave: Mística. Religião. Fenomenologia. Faticidade. Heidegger.

Introdução
Nosso intento é tratar sucintamente a possibilidade de abordar a experiência mística
a partir da fenomenologia filosófica heideggeriana. Entre 1918 e 1919, Heidegger (2010b)
esboçou o que seria um curso sobre a mística medieval intitulado Fundamentos filosóficos
da mística medieval. Seria o primeiro de três cursos que o jovem filósofo lecionaria sobre
fenomenologia da religião. No entanto, esse primeiro não foi proferido, restando-nos apenas
um conjunto de anotações rascunhadas. Com o auxílio de outros textos da época, é possível
tomar as anotações e tratar da possibilidade de uma abordagem filosófica da mística.
A proposta heideggeriana de filosofia se baseia no acesso à experiência originária da
vida fática. Segundo o autor, no âmbito originário não cabe dualidades como
racional/irracional e sujeito/objeto, ou questões epistemológicas. Estes aspectos são
derivados da vida fática, constituindo-se de construções teóricas originadas de um âmbito
pré-teórico da experiência fática. Portanto, uma vez que toda experiência tem sua origem na
*
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faticidade, a mística também tem nela seu âmbito originário. Logo, é possível abordar a
experiência originária mística a partir da faticidade, uma vez que se respeita o âmbito de
acesso e abordagem próprios da filosofia.

1. Limites da compreensão teórica da mística
O problema com o qual Heidegger procura lidar é o de “alcançar e compreender tais
fenômenos [da consciência religiosa] em geral a partir do histórico e, a este e à sua
faticidade, em sua compreensão fenomenológica originária” (HEIDEGGER, 2010b, p. 289).
Em outras palavras, a experiência religiosa deve ser buscada em sua dimensão histórica
levando em conta o âmbito mais originário dessa experiência, que é o da faticidade. Para
isso, é necessário ressaltar em que consiste esse âmbito histórico que não leva em conta a
faticidade e como esta serve de base para abordar filosoficamente a mística.
Em primeiro lugar, há uma limitação quando se busca compreender a mística a partir
de um puro modo de abordagem da história da filosofia. Nesse sentido, fundamentar
filosoficamente a mística seria pensá-la levando em conta os “pressupostos metafísicos, as
visões de mundo da teoria do conhecimento, as doutrinas éticas fundamentais e, sobretudo,
o aspecto científico da esfera da vivência, os posicionamentos psicológicos da mística
medieval” (HEIDEGGER, 2010b, p. 289). Com isso, toda compreensão da experiência mística
ficaria baseada e dependente de arcabouços teóricos de acesso a partir do pensamento de
filósofos como Platão, Aristóteles e Agostinho, o que tenderia a interpretações afastadas do
sentido da experiência originária.
Para Heidegger (2010b, p. 290) há quatro regionalidades a partir das quais se pode
compreender a mística. A primeira seria a partir da vivência, isto é, da vida. Em seguida, a
teoria do que é vivenciado, cuja representação é possível ser notada na teologia mística e na
metafísica ao abordar, por exemplo, a questão de Deus. Em terceiro vem a teoria da
vivência. Por último, “a condução da vivência ela própria de maneira vivencial *...+ que –
quando tomado de modo genuíno – significa a compreensão fenomenológica num retorno
originário” (HEIDEGGER, 2010b, p. 290). Heidegger ressalta que este último não toma por
base a teoria, mas o modo como se dá a vivência. É na compreensão fenomenológica da
vivência que “o mundo religioso se concentra na mobilidade da vivência específica do
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encontrar a Deus que se desprende na soltura de si [abscheidenden+” (HEIDEGGER, 2010b, p.
290).
Para compreender esse como da vivência, podemos nos referir a outro texto de
Heidegger. No curso proferido entre 1920 e 1921, intitulado Introdução à fenomenologia da
religião, Heidegger (2010a) trata do protocristianismo, valendo-se das epístolas paulinas – os
primeiros textos neotestamentários. Nestas preleções, o filósofo apresenta um modo de
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acesso à faticidade intitulado indícios formais. Em seu constructo, Heidegger aponta três
sentidos a serem levados em conta quando se trata da experiência originária da vida fática: o
sentido de conteúdo, o sentido de referência e o sentido de realização. Grosso modo, o
primeiro diz respeito àquilo diante do qual me encontro (os entes, concretos e abstratos de
modo geral), o segundo diz respeito à relação com estes entes e o terceiro, ao modo, ao
como me comporto ou lido com os dois primeiros sentidos. No caso da conversão paulina,
Heidegger defende que o mundo (o conteúdo e a referência) permanece, mas é o sentido de
realização, o modo como ele se comporta ou interage com o mundo, que muda
(HEIDEGGER, 2010a; CARUZO, 2013).

2. Modo de acesso fenomenológico da mística
Heidegger aponta ressalvas iniciais quando se trata de compreender a vida religiosa.
Afinal, pode a experiência religiosa ser compreendida a partir de um olhar externo? Acerca
disso, poderia se dizer que:
[...] só um homem religioso pode compreender a vida religiosa, pois nos
outros casos ele não teria dados autênticos. Seguramente, mas isso possui
algum inconveniente sistemático-metodológico? Significa “afaste-se”
apenas para aquele que ali não se “sente” num terreno autêntico. Isto tem
validade geral (HEIDEGGER, 2010b, p. 291).

A necessidade de ser um homem religioso para que haja uma compreensão autêntica
da experiência havia sido ressaltado nessa mesma época, mais precisamente em 1917, no
texto de Rudolf Otto intitulado O sagrado. Nesta obra, ao tratar do aspecto do numinoso,
enquanto uma das caracterizações da experiência do sagrado, o autor diz:
Convidamos o leitor a evocar um momento de forte excitação religiosa,
caracterizada o menos possível por elementos não-religiosos.

Solicita-se que quem não possa fazê-lo ou não experimente tais momentos
não continue lendo. Pois quem conseguir lembrar-se das suas sensações
que experimentou na puberdade, de prisão de ventre ou de sentimentos
sociais, mas não de sentimentos especificamente religiosos, com tal pessoa
é difícil fazer ciência da religião. Nós até a desculparemos, se aplicar o
quanto puder os princípios explicativos que conhece, interpretando, por
exemplo, “estética” como prazer dos sentidos e “religião” como função de
impulsos gregários, de padrões sociais ou como algo ainda mais primitivo.
Só que o conhecedor da experiência muito especial da estética dispensará
de bom grado as teorias de tal pessoa, e o indivíduo religioso, mais ainda
(OTTO, 2007, p. 40).

Conforme observamos, para Otto a experiência religiosa não só é peculiar, como
inacessível ao discurso a partir de uma abordagem externa. Fazer ciência da religião, nesse
ponto de vista, requer do pesquisador a participação na experiência, sem a qual não é
possível uma consideração séria dos resultados de um trabalho de compreensão da
experiência religiosa.
Contudo, tomando a abordagem heideggeriana por base, a posição de Otto torna-se
questionável. Para Heidegger, é a partir da faticidade que se faz possível trazer para a
compreensão as vivências, até mesmo a mística. Inclusive diante do postulado do aspecto
dicotômico racional e irracional da experiência religiosa, podemos tomar no texto de
Heidegger a afirmação de que a compreensibilidade buscada não equivale a uma
racionalização da experiência desmembrada em componentes lógicos. Diz Heidegger:
A compreensão fenomenológica originária é tão pouco prejudicativa, isto é,
não neutra, mas originariamente absoluta, que traz consigo as
possibilidades de ingresso nos diversos mundos da vivência e das formas.
Não precisa ser colocada no mesmo nível da compreensão especial ou
própria de uma região teórica. Para [alcançar] o teórico originário é
necessário uma nova destruição da situação – dentro do próprio teórico –,
modificação para o ver-originário (HEIDEGGER, 2010b, p. 291).

Em outras palavras, a fenomenologia heideggeriana não se propõe a ser uma
suspensão de juízo em relação à experiência religiosa que busca investigar. É necessário
levar em conta que o pesquisador parte de uma totalidade de sentido prévio. No entanto,
essa pré-compreensão do qual o fenomenólogo parte, serve de base para compreender que
o místico também está inserido nesse horizonte de sentido. Assim, a copertença permite ao
fenomenólogo o ver-originário da experiência.
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3. Elementos da experiência mística
Embora o texto Os fundamentos filosóficos da mística medieval seja constituído de
fragmentos, determinados argumentos e conclusões são dedutíveis em alguns casos. Para
elucidar a questão do acesso fenomenológico à experiência mística, vamos tomar a questão
acerca do amor de Deus, da oração e do desprendimento apontados em alguns fragmentos.
Em uma de suas anotações acerca da objetualidade religiosa, Heidegger questiona:
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“Deus se constitui na oração? Ou será que, de algum modo, ele já se deu de antemão e
religiosamente na fé (“amor”)? E oração, uma postura específica em relação a ele?”
(HEIDEGGER, 2010b, p. 293). A totalidade de sentido, no qual o crente está, apresenta no
âmbito fático o já ter sido tomado por Deus. Não há, portanto, um Deus objeto diante do
qual a oração se volta, passível de ser tomado em considerações metafísicas enquanto ente
ou em psicologia, como uma representação psíquica. Mas, antes, a mudança de postura
diante de um Deus que de antemão já se deu ao crente na fé na totalidade de seu horizonte
de sentido.
A experiência mística em seu âmbito originário não deve considerar o repúdio do
mundo ou seu desprendimento no sentido de natureza ou de metafísica. A abordagem
fenomenológica integra o mundo enquanto totalidade de sentido, diante do qual não há
separação e a partir do qual cabe somente um modo, um comportamento.
Retorno aos aspectos fenomenológicos do “mundo” e ingresso em sua
constituição. Aqui, a imagem medieval de mundo não tem o direito de
estorvar o em-si do dado fenomenal, tomando-se apenas explicitações
naturalistas e metafísicas e isso não como elaborações teóricas sobre, mas
como motivadas por um determinado aspecto de mundo. Ela própria deve
ser tomada em consideração (HEIDEGGER, 2010b, p. 294).

Assim, é no âmbito da faticidade, expresso como aspecto de mundo no qual o
medieval está inserido, que permite ao mesmo modificar seu como, seu modo de realização.
Desse modo, no exemplo do caso da conversão de Paulo, seu aspecto de mundo –
caracterizado pelos sentidos de referência e conteúdo – permaneceu, modificando o modo
como lida com seu mundo, isto é, seu sentido de realização. No caso da experiência mística,
ao desprender-se do mundo, o místico não o “abandona”, mas modifica seu modo de
relacionar-se com ele. Desse modo, não é a metafísica, psicologia ou a física em seus

constructos teóricos que servem de base para a compreensão fenomenológica da mística,
mas é a faticidade que mostra seu âmbito originário.

Conclusão
Diante do que foi apresentado, podemos citar uma afirmação de Heidegger acerca da
relação entre a fenomenologia, enquanto ontologia da religião, e a vida:
Uma parte de ontologia da religião, meta principal fenomenológica.
Somente um determinado círculo estritamente metodológico. Nenhuma
filosofia da religião que esvoaça nas alturas. Encontramo-nos no começo,
ou melhor: temos de voltar para os começos autênticos, e o mundo pode
tranquilamente esperar. Com efeito, não preciso de nenhum rastro de
filosofia da religião enquanto homem religioso. Vida engendra só vida, mas
não a intuição [Schau] absoluta como tal; um nexo de coisas plenamente
original e de direito próprio (HEIDEGGER, 2010b, p. 295).

Obtemos aqui uma das possíveis contribuições do pensamento de Heidegger para se
pensar uma filosofia da religião, neste caso, abordando a experiência mística. Conforme
visto, o homem religioso é acessível em sua experiência a partir da fenomenologia quando se
considera que o método fenomenológico não busca nada além do que a própria experiência
originária da vida, que é condição de possibilidade de toda experiência, inclusive a religiosa.
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Resumo: Prefaciado pela biografia de Albert Camus, esse artigo repousou por um pouco
sobre o pensamento deste proeminente filósofo francês, de forma a tecer análises sobre a
atualidade do seu pensamento para enfim acentuar uma filosofia moderna de cristianismo
medular, substancialmente moral, entranhada nas reflexões deste filósofo. Essa resumida
passagem visa tão somente dispor ao leitor, iniciante na obra de Camus, um panorama geral
do seu pensamento, seu lugar histórico e, sobretudo, a constituição cristã que remanesce
em sua obra sob acometidas do niilismo moderno. Nesta toada, a moral camusiana retrata,
mesmo circunscrito, o crer depois da Morte de Deus.
Palavras-chave: Albert Camus. Biografia, Moral Cristã. Modernidade.

Introdução
O artigo procura refletir sobre o problema moral em Camus, tematizado como
resposta ao niilismo, a partir do qual, segundo nosso autor: “não podemos afirmar nenhum
valor, pois atiçar fogo em crematórios ou dedicar ao cuidado dos leprosos tornaram-se
questões de acaso ou capricho” (CAMUS, 2013a, p.15). Em um mundo sem Deus, desprovido
de valor moral, os personagens Stravrógim (Os Demônios) e Aliocha (Os Irmãos Karamazov)
são tipologias da dualidade de um mundo de santos e demônios que povoam as obras de
Dostoievski, e que se tornaram elementos fundamentais para a reflexão de Camus. Entre o
“Mito de Sísifo” e o “Homem Revoltado”, ou, entre matar-se e o direito de matar a outrem,
encontramos tematizado o moralismo camusiano.

Antes da morte de Camus – uma breve biografia
“*...+ posto a meio caminho entre a miséria e o sol” (CAMUS, 1995, p. 18). Albert
Camus nasceu na Argélia Francesa, solo africano, em 1913, período em que o mundo
gestava sua primeira grande guerra mundial. Ele tinha pouco menos de um ano de idade
quando a guerra eclodiu e tomou a vida de seu pai em sacrifício. Antes da convocação para
compor o exército de sua pátria e lutar contra a Alemanha, este francês fora um simples
lavrador de uma vinicultura na Argélia. Quedado em batalha, Lucien Auguste Camus partiu
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sem deixar nenhuma lembrança na mente do filho, Camus não conheceu seu pai, sabia
somente que o perdera para a guerra. Criado pela mãe e pela avó, e ao lado de um irmão
mais velho, Camus muito cedo conheceu a pobreza de um lado e doutro a contemplação
gratuita da natureza descrita por ele com um ímpeto decerto religioso, ele diz “amo a noite e
o céu, mais do que os deuses dos homens” (CAMUS, 1978, p. 94). Nestas palavras dúbias,
pela crueza da realidade e o sossego do lirismo, reside a impressionante biografia de Camus:
De um lado, a pobreza de um meio operário, a estreiteza de uma casa de
cômodos, a rigidez de uma disciplina imposta para fazer render o suado pão
de cada dia, as condições de sobrevivência restritas ao essencial. De outro
lado, a exuberância de uma paisagem luminosa, a imensidão de um mar
eternamente azul, vislumbrado desde a esquina de cada rua, explodindo
sem cessar sobre as areias sem fim. Como um luxo supérfluo nesse
esbanjamento de beleza, as ruínas romanas desafiam o tempo e parecem
lembrar a mortalidade dos homens. Sua lembrança, entretanto, é
igualmente supérflua: por falta de bens imprescindíveis, morre-se muito
cedo – e morre-se jovem – nessa terra onde tudo convida a viver (CAMUS,
1979, p. 7).

Passou a infância em Argel, lugar de onde a mãe duramente sustentava a família
como doméstica. Na juventude, sua paixão foi o futebol – era goleiro. No decorrer do
segundo grau Camus, aquele que irá ganhar o prêmio Nobel de literatura em 1957, quase
desistiu dos estudos por razão da escassez de recursos que assolava sua família. Porém,
como ele houvera de lembrar no discurso do Nobel, foi por auxílio e insistência de alguns
professores que Camus deu continuidade aos seus estudos e, em 1931, conquistou uma
decisiva bolsa pela Universidade de Argel. As principais leituras de sua formação acadêmica,
e influências literárias, se deram em Agostinho – também nascido na Argélia – Plotino,
Kierkegaard, Dostoievski, Nietzsche e Heidegger, além do vasto interesse pela cultura grega
e o neoplatonismo (MUMMA, 2002, p. 119-123).
Formado, em 1935, pela Universidade de Argel, Camus defende uma tese
discorrendo sobre a metafísica cristã e o neoplatonismo, em 1936, tendo em vista o Diploma
de Estudos Superiores. Biógrafos importantes dele, tal como Chavanes, notam nesta tese o
seu interesse pela sabedoria grega perpetrada na cosmovisão cristã de Agostinho
(CARVALHAES apud CHAVANES, 2014, p. 107). Uma severa tuberculose, no entanto, cruzou
sua subida acadêmica e também o afastou do prazer do futebol. A tuberculose abateu de
sobremodo a juventude do escritor, roubou-lhe o rubor da vida, lembrou-lhe da eminência
da morte, deveras sua obra fora influenciada pelo terror desta doença (CAMUS, 1979, p.5).
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Feito em dias de guerra, o jovem filósofo filiou-se ao Partido Comunista da França,
tomou parte de seus ideais por algum tempo, até o dia em que se tornou um ousado crítico
do totalitarismo do regime stalinista, o que lhe custou amizades e o indispôs com Sartre. Nos
primeiros anos da Segunda Grande Guerra, na França, afastado de sua família, Camus
também aderiu ao movimento da Resistência contra a ocupação alemã (CAMUS, 2014, p. 45). Posto entre a ocupação francesa da África e uma Paris ainda desconfiada no pós-guerra,
Albert Camus escreveu sobre seus dias sombrios sem temê-los. Em 1957 recebia o Prêmio
779

Nobel de Literatura. Alguns manuscritos encontrados junto a ele, no local do acidente que
lhe tomou a vida, atestam que Camus fitou novas pretensões para sua obra. O escritor,
filósofo, jornalista, dramaturgo, morreu em 1960 num trágico acidente de automóvel. Dois
filhos perderam seu pai e uma mãe o seu marido.

Depois da morte de Deus – o cristianismo moral de Camus
Após as grandes guerras do século XX, e a queda emblemática do socialismo russo, é
possível ressaltar os contornos gerais de uma pós-modernidade desconfiada para com
idealismos e instituições religiosas. Neste ponto, os dias atuais se encontram em acordo com
a posição fundamental do existencialismo, a saber, seu anti-idealismo (CAMERINO, 1987, p.
10). Albert Camus viveu a história das guerras de seu século, tomou nota dos campos de
concentração nazistas e já não compartilhava da ingenuidade triunfalista da modernidade.
Todavia, Camus representa, e traz em suas obras, o lastro do pensamento existencialista e
uma nervura moral cristã. Camus absorveu o melhor e o pior da modernidade. Isto o faz um
autor próximo da atualidade, sabedor dos dilemas que se estendem até hoje. Camus escreve
para homens carentes de ilusões metafísicas – no céu de Camus não há Deus – e sua terra
está devastada pelas guerras. O socialismo pretendeu idealmente, mas não cumpriu suas
pretensões igualitárias e o capitalismo ascendeu alastrando outras formas de
desumanidade. Sobre esta realidade geral, cujos influxos e semelhanças permanecem
tamanhos na atualidade, Camus escreve seu legado filosófico existencialista. Seguindo esta
corrente, revisitar as suas obras e conceitos fundamentais pode compor novas perspectivas
vivenciais para sujeitos, hoje, ainda tão afetados pelas crises iniciadas na modernidade.
A pós-modernidade é marcada pela fragmentação dos absolutos, e sobre ela paira a
sombra do pessimismo que a modernidade legou. Os niilismos nascentes da “Morte de

Deus” também insurgiram-se sobre todo e qualquer princípio doador de equilíbrio, ordem
ou vitalidade – até mesmo a razão tão exaltada pela modernidade conheceu sua crise.
Outros autores deste período foram sintomáticos ao ressaltar a voracidade do niilismo
crescente, tais como Nietzsche e Dostoievski.
O louco da parábola de Nietzsche denuncia, de certo modo, uma inconsequência
daqueles que não sabem o quão perigosa é a “Morte de Deus”. O louco então gritou: “Não
estaremos vagando através de um infinito nada? Não sentiremos na face o sopro do vazio?
O imenso frio? Não virá sempre noite após noite? Não acenderemos lâmpadas em pleno
dia?” (NIETZSCHE, 1978, p. 125).

Camus bem o sabia, e enumera em seu escrito

centralizador, “O Homem Revoltado”, algumas consequências danosas desse niilismo. Em
outras palavras, Nietzsche através do seu louco indaga: saberemos viver uma vez que Deus
morreu? Camus, por sua vez, responde a esta pergunta, imerso no século das grandes
guerras e destituído de ilusões otimistas, Albert Camus propõe um viver, sobretudo, moral
para um mundo sem Deus (CAMUS, 2013a, 13-22). Nesse sentido, não é exagero dizer que
Camus aventura-se numa resposta existencial para as questões do “louco” nietzschiano.
Dostoievski, por sua vez, também legou uma vasta obra repleta de sintomas do niilismo
moderno. E Camus é um autor que, conhecidamente, o leu e erigiu parte de seu
pensamento por sobre esta herança. “Os Demônios” foi o romance eleito por Camus, dentre
um amplo universo do pródigo romancista russo, para compor proximidade com a sua obra
na peça teatral “Os Possessos”. Este encontro, pontual, destes três gênios da modernidade
transparece personagens tipológicos e literários nascidos de suas obras, a saber: “O SuperHomem” de Nietzsche, os “Demônios sem Deus” de Dostoievski e o “Santo sem Deus” de
Camus – que carrega fortes semelhanças com os santos dostoievskianos. Todos estes três
configuram personagens tipológicos tecidos pela mesma substância, a saber, o niilismo. Eles
são a trindade niilista moderna, e por assim dizer, representantes de polos extremos da
existência: de um lado o viver moral e doutro o viver amoral. Ou, em outras palavras,
encenam sobre o viver entre santos e demônios no mundo sem Deus.
A iniciativa de busca pela compreensão camusiana a respeito da religião cristã, a
partir dos seus próprios escritos e conceitos basilares, corrobora para acentuar os novos
contornos do cristianismo uma vez desautorizado pela modernidade. É possível que a
necessidade ontológica de resgate de valores essencialmente constituintes da moral cristã,
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presente na obra camusiana, assemelhe-se a transvaloração de valores nietzschiana, dado
que as novas configurações destes valores foram destituídas de seu conteúdo metafísico.
Ademais, acentuar uma filosofia moderna de cristianismo medular, substancialmente moral,
entranhada nas reflexões de um filósofo ateu, pode elucidar o tonos da tradição cristã que
não respeita fronteiras, nem as do ateísmo. Assim como o seu potencial de sobrevivência
por vias de uma metamorfose, cujo caminho perfaz desde desligar-se das instituições
desacreditadas até assumir um caráter existencialista adequado a modernidade.
781
Considerações Finais – A moral pós-Deus
Em termos mais aplicados à realidade presente, haja vista o esmero de Camus no
trato com as crises modernas, sua filosofia do Absurdo e da Revolta aproximam-se, até de
modo pragmático, ao existencial cotidiano. A necessidade de reflexões sobre a absurdidade
da vida, a revolta nascida desse sentimento e a lógica filosófica que recupera valores
indispensáveis, se faz coerente cada vez mais com a contemporaneidade. A questão última
do ser, no pensamento camusiano, isto é, o suicídio, ou ainda, o julgar se a vida merece ou
não ser vivida (CAMUS, 2013b, p. 19), continua a reverberar com intensidade, hoje, não
somente na sociedade europeia. O índice de pessoas sem religião, ou avessas às instituições
religiosas é crescente no Brasil, muitos foram tocados tardiamente pelas crises existenciais
da modernidade e, mesmo desconhecedores de Camus ou de Dostoievski, perceberam a
absurdidade da vida, sua falta de sentido, e o desamparo de Deus. De repende olharam para
o abismo e ele os olhou de volta. A lógica filosófica de Camus, ou seja, sua tentativa de
responder a única pergunta que verdadeiramente importa para a filosofia – julgar se a vida
vale a pena ser vivida – ainda é desconhecida por muitos, modernos tardios, atormentados
pela mesma questão. Assim, faz-se justificável o esforço deste artigo de tornar notório a
filosofia e a moral camusiana.
Os sobreviventes da morte de Deus se veem, a cada dia mais, sem religião. Os
sobreviventes da derribada do socialismo russo se veem, a cada dia mais, sem ideologias. Os
sobreviventes da queda da razão moderna se veem, a cada dia mais, vazios de absolutos.
Portanto, a proposta de vida moral camusiana que lança fora os apoios da fé, das ideologias
insurgentes, ou de qualquer outro pretenso deus moderno, se faz relevante para os dias

atuais. Estes dias de pós-Deus, pós-guerra, pós-socialismo, pós-racionalismo, enfim, pósmodernidade.
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Resumo: A proposta desta comunicação é a reflexão acerca da possível relação entre a
poesia e o sagrado na interpretação heideggeriana da poesia de Hölderlin. Em vista disso, o
que propomos é o caminhar pela palavra poética de Hölderlin, no sentido de uma
experiência do pensamento em seguimento junto ao acontecer da própria poesia. Nesse viés
interpretativo, nós abordaremos a palavra da poesia na ausculta do dizer de sua essência. O
dizer que reverbera uma ambiência ocorrida como abertura de uma região. O lugar dessa
região não é demarcado tradicionalmente por espaço e tempo. Porém, ele nos é dado a
partir do jogo entre o que na poesia é ao mesmo tempo, dito e silêncio. Ou seja, no
entremeio do que é dito e do que é silenciado. Aqui, o silêncio da palavra poética representa
o dizer de uma carência. É, portanto na carência, na falta de palavra na poesia que está
nossa possibilidade de retomarmos o encontro com o sagrado. Ao faltar palavra para o dizer
de algo que não pode ser dito diretamente, abri-se uma região que então o diz
indiretamente pela falta. Aí nessa região, nos dispomos ao reencontro com o sagrado não
entificado, mas em um desdobramento de encontro que se dá com o inesperado. Assim, o
que marca nosso reencontro com o sagrado é caminharmos pela dinâmica que move sua
espera, e não a sua busca como perseguição de um alvo. Por fim, podemos dizer que o
pensamento que faz a experiência da poesia em um exercício de serenidade (Gelassenheit)
do pensar, pensa o sagrado a partir de uma região de espera e reencontro.
Palavras-chave: Poesia. Pensamento. Serenidade.

O caminho para refletirmos acerca do diálogo entre Heidegger e Hölderlin é aquele
que busca indagar pelo ser da relação entre o pensamento e a poesia. Assim,
compreendermos o modo como acontece este horizonte relacional entre o pensar e o
poetizar representa perguntarmos pelo ser da relação. Uma tal indagação requer um salto
de pensamento. No salto deixamos de pensar o ser como ente e vamos ao encontro do ser
mesmo. O que significa não mais pensá-lo a partir da expressão que diz o que o ele é, mas
como ele se dá nesse desencobrimento. Com isso não estamos propondo abandonar o
pensamento tradicional que diz o desencobrimento naquilo que é, mas ao saltarmos,
mergulhamos no interior da tradição em busca de um pensar que anteceda à totalidade
desse desencobrimento.
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Nesse contexto, o desencobrimento ocorre em relação com o encobrimento. O que
nos reporta a um jogo onde ser e ente se desencobrem e encobrem constituindo o dar-se
essencial da verdade do ser. A essência agora não mais implica na substancialidade
adequada àquilo que se revela na constância da presença, mas antes, seu modo de ser se
desdobra em uma constituição em abertura.
O dar-se essencial da verdade do ser, Heidegger busca pensar a partir da obra de
arte. Aí, ela se manifesta como Lichtung, como abertura de clareira. A obra de arte reverbera
o espaço do entre da relação, pois ela “é o lugar da Ereignis, e com isso também da
diferença ontológica, da diferença entre ser e ente.” (ARAÚJO, 2008, p. 52). O pensamento
como Ereignis é o desdobramento do pensar que nos coloca na sua referência com a poesia.
O termo Ereignis significa acontecimento, entretanto, tal acontecimento não tem o sentido
de um acontecimento demarcado, pois se manifesta em ocorrência. Assim, pensarmos
Ereignis é exercitarmos os caminhos que o pensamento, em abertura, nos permitem
experienciar. Caminhos que se abrem junto à própria abertura que os disponibiliza e que não
são regiões previamente determinadas. Quando pensamos Ereignis, reportamos nosso
pensar ao horizonte de uma liberdade de fundamento em que a dimensão abissal ressoa a
diferença ontológica.
O modo de expressarmos esse pensar requer um dizer que não mais se dê fechado
pelo dito de nossa linguagem comum. Não compreendemos o sentido do Ereignis nos
moldes de uma nomeação. Antes, ao pensarmos um dizer nesse horizonte estamos a
caminho de uma linguagem que ressoe sua origem como abertura. Ou ainda, buscamos por
um dizer mantenedor de sua abertura de fundamento. Esse dizer é o da palavra poética.
Vamos à palavra poética por meio de sua experimentação em conjuntura com o pensamento
do Ereignis. Nesse contexto, a poesia é revelada como Dichtung. Seu dizer ressoa a clareira
do ser, sendo um modo de comunicar inerente a toda forma de manifestação artística. Logo,
ao pensarmos a Dichtung, a partir de um quadro, de uma escultura ou qualquer outra
modalidade artística, fazemos a experiência da ausculta do dizer da verdade que habita a
obra, do mesmo modo como o fazemos através da palavra poética.
Nesse sentido a linguagem não é somente revelada através da fala de uma língua. Ela
é anterior ao seu desdobramento como língua falada. E o fato de toda forma artística nos
comunicar a sua verdade, seu modo de ser, nos acena a uma dimensão mais originária em
que “a linguagem representa a morada do ser. Na habitação da linguagem mora o homem.
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Os pensadores e os poetas são os guardiões dessa morada.” (HEIDEGGER, 2008, p. 326),
porque habitam em proximidade com a origem.
A poesia enquanto um dos modos de ser da arte se constitui estruturalmente de
linguagem, o que a coloca em posição de destaque das demais. Pois nela, a linguagem se
revela objetivamente e para além de sua objetividade. Nesse sentido,
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mais diretamente do que qualquer outra arte, a poesia participa, pela
palavra, que constitui a sua matéria, do trabalho preliminar e mais primitivo
do pensamento, como obra da linguagem. A poesia é o limiar da
experiência pensante: poieín, como um producere, ponto de irrupção do ser
na linguagem, que acede à palavra, e, portanto, também de interseção da
linguagem com o pensamento. (NUNES, 2012, p. 248).

No exercício desta interseção nos colocamos à disposição do encontro com o
sagrado. Para isso, procuramos na linguagem sua apropriação como modo de dizer de toda
arte, e apesar de na poesia ela se revelar mais claramente, isso não torna o caminho menos
árduo. Não estamos em busca da linguagem que constrói e dá forma aos versos da palavra
poética, mas sim, do dizer da linguagem originário. Esse horizonte mais originário acontece
no diálogo com o pensar como Ereignis.
Percorrermos o caminho de uma possível experiência pensante da poesia representa
nossa participação na ausculta do que ela tem a nos dizer. Isso não se dá separadamente,
pois auscultar a poesia implica já uma experiência pensante do que ela tem a dizer. Ao
mesmo tempo em que essa experiência se realiza, ela também abre espaço para a referência
de uma experimentação ocorrer. A saber, a experimentação da poesia como o próprio
essenciar da linguagem no pensamento. É em vista disso que nossa participação na poesia
não é somente um posicionamento de leitores diante dela. Participação aqui implica a
harmonização do pensamento com o dizer da palavra poética, ou ainda, o modo como nos
comportamos ao ouvirmos, e também falarmos à poesia.
O traço que aproxima pensamento e poesia requer nossa abertura ao exercício do
vigor da linguagem que os constitui. Logo, entrar na experiência representa seguirmos o
compasso da relação. A concepção da relação entre ambos denota mais que um confronto
entre as partes. Ela toma cada um em seu modo de ser, sendo junto ao outro. A diferença de
um acolhe a diferença do outro. Acolher o outro representa recebê-lo como diferente.
Diante disso, ao concebermos a relação entre o pensamento e a poesia, como uma
experimentação pensante da palavra poética, não implica em transformar o poetizar em

pensar, nem mesmo o pensar no poetizar. Mas, antes, a experimentação do acontecer de
ambos em comum-pertença.
A experiência da referência entre o pensamento e a poesia revela-nos o ser na
linguagem como dizer e como ausculta, como diálogo entre o pensar e o poetizar. Entramos
no exercício dessa relação em resposta ao chamado do ser nessa referência. É ele quem nos
acena e convoca à ausculta. Nesse caminho, abri-se espaço para o aceno de uma dimensão
de mistério abrigada na quietude da palavra poética. Aí, o pensamento encontra a palavra
para dizer o mistério. No jogo dialogal, o dizer da linguagem se mostra por meio do que não
é falado, portanto, na fala, o dizer se retira. Ele deixa de falar e se cala. O que é calado se
resguarda no silêncio do que não deve ser dito. E não o deve, porque lhe pertence à
constituição se revelar como silenciado. Esse horizonte que diz o ser em retração nos indica
Heidegger: “deve manter-se impronunciado resguardar-se no não dito, abrigar-se no velado
como o que não se deixa mostrar, é mistério.” (HEIDEGGER, 2003, p. 202). O sentido do
termo mistério recolhe o dizer do silêncio, pois cabe ao mistério calar-se em seu dizer como
um sigilo. Um caminho para mantermos esse dizer da linguagem, resguardando a
perspectiva de mistério, é a escuta da palavra poética. O dizer poético possui essa condição
quando na poesia a palavra falta.
A falta da palavra na poesia não significa simplesmente um papel em branco. Ela intui
o que na palavra dita permanece como não dito. O não dito resguarda a abertura de sentido
da palavra poética. Justamente aí, na ausência da palavra se revela a fenda que deixa vir à
luz, o dizer do indizível. Ela se dá como a indicação do indizível, como um discurso projetante
que projeta para além de seu palavrório.
Na poesia, ele alcança a abertura desse espaço que não é um lugar comum. É um
espaço consagrado pelo ressoar do mistério do ser, onde “o pensador diz o ser. O poeta
nomeia o sagrado” (HEIDEGGER, 2008, p. 324), e a relação entre pensamento e poesia pode
então nos indicar o sagrado. Nesse caminho de abertura ao sagrado, a palavra de Hölderlin
entra em curso. Segundo Heidegger, “o que nos diz a poesia de Hölderlin? Sua palavra é: o
Sagrado.” (HEIDEGGER, 2013, p. 11). Assim,
no primeiro texto que havia publicado sobre Hölderlin, Heidegger explicita
que não escolheu este poeta porque sua obra realizava, como uma obra
entre outras, a essência da poesia, “mas unicamente porque aquilo que
forma o suporte da poesia de Hölderlin é esta determinação poética que
consiste em poetizar expressamente a essência da poesia, nela mesma.
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Hölderlin é para nós em sentido privilegiado, o poeta dos poetas”. (BRITO,
1999, p. 52).

Do diálogo entre a poesia holderliana e o pensamento heideggeriano, no dizer e na
ausculta desta relação, nos situamos em uma região ambientada pela ausculta de um dizer
silenciado. Na articulação de um com outro, silêncio e dizer, ocorre a manifestação de um
horizonte sagrado.

Indagar pelo sagrado a partir da experiência pensante da poesia

representa então, percorrermos por uma abordagem que se dá caminhante em torno do
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sagrado. A julgar por isso, a fala de nossa reflexão não se dá diretamente, pois se trata de
algo que nos foge ao familiar e que se dá em andamento. A distância que marca a não
familiaridade dessa compreensão do sagrado, ao mesmo tempo, nos desloca para a
proximidade do que nos é mais familiar e originário. A proximidade com o sagrado que
buscamos vivenciar, não se dá a partir de uma determinada religião, porque estamos
buscando uma ambiência mais originária que antecede a qualquer forma conceitual.
Esse desdobramento de pensamento, que se coloca em referência com a palavra
poética, requer o salto do pensamento comum, pois vivemos hoje em um mundo carente de
pensamentos. Não estamos assegurando que o homem atual não pensa, mas que ele vive
hoje na urgência da técnica. Ele não pensa o pensamento. É desse modo que o pensamento
se ausenta do próprio pensar. O pensamento é para o homem atual uma ferramenta de
construção objetiva. Propomos o seguimento por esse viés constritivo como caminho de
retomada para o pensamento que medita. Por ele, podemos conceber a construção de um
pensamento meditativo que não mais se deixa perder de sua origem. Desse modo, nos diz
Heidegger que “existem, portanto, dois tipos de pensamento, sendo ambos à sua maneira,
respectivamente, legítimos e necessários: o pensamento que calcula e a reflexão
(Nachdenken) que medita” (HEIDEGGER, 2000, Serenidade, p. 13). O caminho de construção
do pensamento que medita é já o passo de sua vivência. Sua região relacional acontece no
próprio desdobramento do pensamento. Somente no pensamento, como pensamento
meditativo que ela alcança o seu ser em proximidade originária.
Assim, a convocação de um pensamento que pensa a região da relação, como já o
dissemos, não é por um “pensar nem teórico nem prático. Ele acontece antes desta
distinção. Este pensamento, enquanto é tal pensamento, é o pensar rememorante do ser e
nada além disso.” (HEIDEGGER, 2008, p. 370). Recordar o ser na relação é atender ao seu

chamado que nos convida ao pensar que pensa meditativamente o sagrado. O que não
significa sairmos em direção ao encontro com uma memória objetiva, pois ao recordar, o
que nos vem à memória representa a passagem para o pensamento que medita acerca do
que deve ser pensado, e pensado como uma região em abertura.
O que cabe então ao pensamento pensar? É a rememoração de algo que não se dá
como um objeto de simples ato de relembrar ou a lembrança de um fato já ocorrido. O
pensamento que rememora nos abre a uma região de encontro com aquilo que o origina, e
que a muito esteve esquecida. A experimentação desse pensar é nosso caminhar em busca
da experimentação da região que acolhe a referência entre o pensar, o poetizar e o sagrado.
O pensamento que rememora tal regionalização é o pensamento que atende ao chamado de
seu ser, que atende ao seu destino como caminhante para o ser.
Se o ser do pensamento que medita acerca da região relacional se dá em recolha,
resta-nos sua rememoração. Ele nos vem à memória quando fazemos a experiência
pensante na ausculta da palavra poética de Hölderlin. Ele é o poeta que poetiza a própria
poesia e por isso, sua palavra nos acena a origem que possibilita o ressoar do sagrado, “a
palavra de Hölderlin tem a ver com o sagrado; mas o poeta não pode nomear diretamente o
sagrado, o sagrado não pode oferecer-se ao poeta imediatamente” (PÖGGELER, 2001, p.
210). Em vista disso, sua tarefa compreende auscultar seus acenos e transportá-los em seus
versos.
Assim versados pela comum-pertença que constitui a relação habitamos a região de
abertura, sem nos deixarmos polarizar por um dos lados da relação, mas nos resguardando
no entre um e outro. É no contexto dessa região medianeira que podemos habitar próximos
ao sagrado como aquele que se manifesta em uma dimensão do “ainda não” e do “não
mais”. Uma ambiência que reverbera o sagrado revelando-o por acenos. A esse modo de
pensarmos junto à palavra poética, Heidegger nos aponta à serenidade Gelassenheit. Como
um pensar meditativo que reporta à origem.
A serenidade representa aqui, uma disposição na qual nos colocamos ao buscarmos
pensar a relação entre o pensamento, a poesia e o sagrado como o comum-pertencimento
do acontecer da relação. Colocarmos-nos nesse caminho não é o seguimento de um
método. Nos disponibilizarmos na serenidade não tem o sentido da execução de uma ação
regida por vontade própria. Consequentemente, não despertamos a serenidade por querer,
segundo Heidegger, “– a serenidade para com as coisas e a abertura ao mistério nunca caem
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do céu. Não são frutos do acaso (nichts Zu-fälliges). Ambas medram apenas de um
pensamento determinado e ininterrupto.” (HEIDEGGER, 2000, p. 26). Assim, nem por
vontade, nem por acaso, mas pelo exercício do pensar que caminha junto ao jogo
constitutivo de ser e ente. O jogo é o jogo do caminhar pelo caminho que se dá enquanto
permanece caminho em abertura. Andarilhos desse caminho, que toma em referência
pensamento, poesia e sagrado, vivemos a serenidade do encontro com o mistério que
possibilita o ressoar do sagrado.
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A metafísica de Schopenhauer e o samsara budista
Rodrigo Yuri Gomes Teixeira*

Resumo: Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) pode ser lembrado como um dos primeiros
filósofos ocidentais a se interessar por religiões orientais. O próprio Schopenhauer percebia
com entusiasmo e assombro a semelhança que encontrava entre seu próprio sistema
filosófico e as doutrinas hinduístas e budistas com as quais entrava em contato. Toda sua
filosofia desenvolve-se como desdobramento da distinção entre o mundo fenomênico da
representação, desprovido de substancialidade, e o mundo como Vontade, única essência
verdadeira que subsiste em qualquer fenômeno, manifestando-se através dele.
Schopenhauer acreditou ter encontrado no conceito de samsara, que possui variações em
diversas religiões e filosofias indianas, um paralelo ao seu mundo como representação. No
samsara Schopenhauer encontrou aquela mesma insubstancialidade do mundo aparente,
aquele mesmo esforço incessante de todos os seres, o mesmo ciclo de desejo e frustração
que se manifesta no mundo como representação. A ilusão que separa samsara e nirvana lhe
pareceu a mesma ilusão que separa a experiência do mundo fenomênico – experiência esta
sempre a serviço da Vontade – da redenção encontrada na supressão da Vontade. Essa
comunicação pretende explorar os acertos e os limites dessa aproximação entre a metafísica
de Schopenhauer e o conceito de samsara. Serão considerados, em perspectiva
comparativa, alguns aspectos do mundo como representação e do samsara: a natureza
temporal da experiência, o sofrimento, a ignorância etc. Veremos também a avaliação feita
por Schopenhauer do valor das religiões enquanto caminhos que conduzem à negação da
Vontade, que em sua filosofia corresponde à redenção. Veremos, especialmente, o lugar
ocupado pelo budismo nessa avaliação.
Palavras-chave: Schopenhauer; budismo; samsara.

O objetivo desta comunicação é explorar as aproximações entre a filosofia de Arthur
Schopenhauer (1788 – 1860) e o budismo. Existe pouco consenso acerca da relação entre
Schopenhauer e as religiões e filosofias da Índia. Há quem considere que seu entendimento
dessas filosofias era muito limitado e de alguma forma deformado por suas próprias
convicções filosóficas, mas há também quem considere que Schopenhauer foi um dos
primeiros europeus a compreender verdadeiramente as quatro nobre verdades budistas,
além do profundo significado dos Vedas e Upanixades (Singh, 2007, pp. 55-6). Um dos
pontos de maior discórdia entre os comentadores de Schopenhauer consiste em definir se as
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doutrinas indianas tiveram um papel fundamental na articulação de sua metafísica, ou se
essas doutrinas foram incorporadas como formas de ilustração dessa metafísica. Tentarei
argumentar que a presença da filosofia indiana no pensamento de Schopenhauer possui
igualmente esses dois aspectos: formativo e ilustrativo. O primeiro contato de Schopenhauer
com a filosofia indiana aconteceu ainda antes da publicação de sua grande obra, O Mundo
como Vontade e Representação, através das aulas de Friedrich Maier. Schopenhauer
ganhara acesso a uma tradução em latim de uma versão persa dos Upanixades. Essa leitura
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impressionará profundamente Schopenhauer, e no final de sua vida ele considerará os
Upanixades “a leitura mais edificante possível neste mundo” (Schopenhauer apud Halbfass,
1990, p. 106). Em 1816, três anos antes da publicação de sua principal obra, Schopenhauer
afirmava que sua filosofia não teria sido possível sem a influência simultânea de Platão, Kant
e os Upanixades. Essa afirmação nos autoriza a acreditar que a filosofia indiana assumiu uma
importância formativa no pensamento de Schopenhauer. O envolvimento do filósofo com o
budismo, entretanto, é um pouco posterior. O primeiro volume de O Mundo como Vontade
e Representação já havia sido publicado quando Schopenhauer passou a se interessar pelo
budismo. Schopenhauer teria ficado deslumbrado com as semelhanças que encontrou entre
as doutrinas budistas e sua própria filosofia. Ele compreendia essas semelhanças de um
ponto de vista perenialista, acreditando que Buda, Eckhart e ele ensinavam essencialmente
o mesmo (Halbfass, 1990, p. 111). Para Schopenhauer essa mensagem universalmente
compreendida e transmitida por todos os sábios encontrava no budismo e em sua própria
filosofia a mais clara formulação. Tanto o hinduísmo quanto o cristianismo teriam poluído
essa mensagem primordial com a crença em um deus pessoal e com dogmas obscurantistas.
A mitologia aparece aqui como uma maneira de tornar objetiva uma realidade espiritual que
só tem existência subjetiva. Schopenhauer admirava o budismo porque, segundo ele, “Buda
abandonou [as ficções mitológicas e dogmas obscurantistas] e falava somente em Samsara e
Nirvana” (Schopenhauer, 2001, p. 401).
Apesar da enorme admiração e entusiasmo que Schopenhauer nutria em relação ao
budismo, o seu interesse sempre esbarrou na disponibilidade de estudos e traduções. Desde
a publicação do primeiro volume de O Mundo como Vontade e Representação em 1819 até a
publicação do segundo volume, em 1844, a disponibilidade de estudos europeus sobre
budismo aumentou consideravelmente. Isso significa que a compreensão de Schopenhauer

das doutrinas budistas transformou-se mais de uma vez ao longo dos anos. Essa
aproximação fragmentária de Schopenhauer com o budismo deve ter tornado difícil para o
filósofo estabelecer com clareza algumas distinções importantes, como a distinção entre
budismo Hinayana e Mahayana, e de certa forma prejudicado seu uso dos conceitos que
extraia inadvertidamente de uma ou outra escola. O conceito de samsara, por exemplo, é
apresentado de mais de uma maneira, às vezes sugerindo uma afinidade maior com o
budismo Hinayana, outras vezes com o budismo Mahayana. Antes de falarmos sobre o
conceito de samsara na obra de Schopenhauer, no entanto, será útil uma breve introdução à
sua metafísica da Vontade.
Para Schopenhauer o mundo é Vontade e representação. Esses dois aspectos de sua
ontologia correspondem à distinção kantiana entre mundo fenomênico e coisa-em-si. A
Vontade é a coisa-em-si que se manifesta em cada fenômeno particular. O mundo
fenomênico da representação depende sempre da dualidade entre sujeito e objeto. Todo
fenômeno deve obedecer à lei de causalidade, fundamentada pelo princípio de razão
suficiente. Este princípio significa que nada acontece no mundo sem um fundamento
suficiente, ou seja, sem causas. O mundo como representação obedece sempre às mesmas
leis de surgimento do fenômeno no tempo e no espaço, leis essas que são descritas através
do princípio de razão suficiente. A coisa-em-si que se manifesta em cada fenômeno é
sempre a Vontade. A Vontade, ao contrário do mundo fenomênico da representação, é sem
fundamento. Não se submete ao tempo, ao espaço ou à causalidade. Para Schopenhauer
somente a Vontade é livre. A metafísica de Schopenhauer é essencialmente kantiana. O que
o difere de Kant é que Schopenhauer acreditava ter desvendado a natureza da coisa-em-si.
Para ele seria possível um conhecimento imediato da Vontade através do corpo. Cada um
pode conhecer em si a totalidade do mundo, pois a essência de cada um, que reconhecemos
em nós como Vontade, é sempre a mesma em qualquer fenômeno. Através do corpo seria
possível reconhecer a Vontade como aquilo que fundamenta todos os fenômenos, mas
permanece sem fundamento. A característica mais importante da metafísica de
Schopenhauer que nos interessa aqui é expressa por um dualismo: de um lado temos o
mundo como representação, onde manifestam-se os fenômenos, a pluralidade, a relação
entre sujeito e objeto, a determinação do tempo, do espaço e da causalidade; de outro lado
temos o mundo como Vontade, livre de qualquer determinação temporal ou espacial, alheio
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a qualquer necessidade causal, anterior à existência da pluralidade dos objetos e da
individualidade (Schopenhauer, 2005).
Que a essência de todos os fenômenos seja a Vontade é para Schopenhauer uma
espécie de condenação. Para ele em cada desejo está inscrita a impossibilidade de sua total
satisfação. A vida é um pêndulo que balança entre o sofrimento e o tédio causados pela
determinação da Vontade. Na quarta parte de sua obra principal, Schopenhauer elabora a
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ideia de que existem duas formas de nos relacionarmos com a Vontade: afirmando-a ou
negando-a. Nossa passagem pelo mundo é conduzida por motivos, que afirmam a Vontade,
ou por quietivos, que a negam. A afirmação da Vontade é o caminho do sofrimento, da
eterna insatisfação, do nascimento e da morte. Nascer é entrar para o mundo da
representação, é objetivar-se enquanto uma individualidade espaço-temporal que manifesta
a Vontade. Enquanto há volição, vontade, há nascimento. A outra forma de nos
relacionarmos com a Vontade é negando-a. É o caminho do santo e do asceta. Nesse ponto a
metafísica de Schopenhauer assume uma vocação inegavelmente soteriológica. A negação
da Vontade é o caminho da salvação humana, e é o caminho que a filosofia de
Schopenhauer sugere. Pois bem, é justamente aqui que encontraremos a aplicação do
conceito de samsara.
Em um ensaio sobre o panteísmo, Schopenhauer afirma que o grande erro dessa
crença é atribuir uma natureza divina ao mundo e à natureza. “Seria muito mais correto
identificar o mundo com o demoníaco [...] Está claro que os panteístas dão ao Samsara o
nome Deus; os místicos, por outro lado, dão este mesmo nome a nirvana” (Schopenhauer,
2001, p. 101). No entendimento de Schopenhauer panteísmo e misticismo seriam duas
formas diametralmente opostas de considerar Deus. O que marca essa oposição é o valor
positivo ou negativo atribuído ao mundo. Samsara aparece aqui como o mundo e a
natureza, aquilo que na metafísica de Schopenhauer é fenomênico. Nirvana aparece como o
oposto de samsara, como aquilo que é realizado através da experiência mística. Nirvana
para Schopenhauer significa negação do mundo. Essa maneira de considerar nirvana e
samsara está intimamente relacionada com a doutrina da negação da Vontade presente no
livro quarto de Mundo como Vontade e Representação. Em alguns momentos Schopenhauer
incorpora samsara e nirvana na sua filosofia como se fossem uma versão budista da
doutrina da negação da Vontade.

Em um ensaio sobre a morte no segundo volume de sua obra principal,
Schopenhauer esclarece que a individualidade só aparece no mundo mediante a afirmação
da Vontade. A morte só pode ser considerada como aniquilação da individualidade, e
portanto como algo doloroso ou indesejável, caso a Vontade seja afirmada. Só existe medo
em relação à morte porque nosso envolvimento com o mundo fenomênico oculta a
“identidade numénica” de todos os seres. Isso significa que não há nenhuma distinção real
entre os seres, somente uma distinção aparente. Tempo, espaço e causalidade só existem
através da afirmação da Vontade. Schopenhauer encontrou esse pensamento expresso com
grande força e verdade em uma fórmula dos Vedas que ele repete algumas vezes ao longo
de sua obra: “Isto és tu!”. Essa fórmula resume perfeitamente a ética de Schopenhauer, que
pode ser formulada da seguinte maneira:
A santidade, que está presente em todas as ações morais, se baseia no fato
de que tais ações nascem em última instância do conhecimento imediato
da identidade numénica que ostenta a essência de todos os seres viventes.
Mas essa identidade não existe fora do estado de negação da Vontade
(nirvana), já que sua afirmação (samsara) tem por forma o fenômeno na
pluralidade. Afirmação da vontade de viver, mundo fenomênico,
diversidade de todos os seres, individualidade, egoísmo, ódio e maldade,
brotam de uma única raiz; e exatamente e mesmo ocorre, por outro lado,
com o mundo da coisa-em-si, da identidade de todos os seres, da justiça, da
caridade, da negação da vontade de viver. (Schopenhauer, 2005B, p. 666)

Aqueles que negam a vontade de viver tem uma morte tranquila, pois a
individualidade e a pluralidade deixaram de existir. Para Schopenhauer isto seria nirvana,
extinção. Esse significado que Schopenhauer atribui aos termos samsara e nirvana pode ser
rastreado em suas leituras sobre budismo. Em uma nota de rodapé, Schopenhauer cita um
membro da Academia de São Petersburgo, Isaak Jacob Schmidt, para esclarecer o significado
de nirvana. “Nirvana é o contrário de samsara, que é o mundo do eterno renascer, da
vaidade e do desejo, do engano dos sentidos e das formas mutáveis, do nascer, envelhecer,
adoecer e morrer *...+ se traduz como 'desaparecimento total'” (Schopenhauer, 2005B, p.
562).
Este é o principal sentido em que nirvana e samsara aparecem na filosofia de
Schopenhauer: relacionados à sua doutrina da negação da Vontade. Mas existe outro
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aspecto da doutrina budista do samsara que parece ter chamado a atenção de
Schopenhauer, que é certo sentido de circularidade da existência. O filósofo encontrou essa
noção de circularidade expressa em fontes cristãs, como a Epístola de Tiago 3:6. “Ora,
também a língua é fogo. Como o mundo do mal, a língua é posta entre os nossos membros
maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como é pela
geena.” (2013, p. 2110) Para Schopenhauer essa noção era essencialmente indiana, o que o
fez especular sobre influências indianas na pregação de Jesus Cristo (Schopenhauer, 2001, p.
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382). De toda forma esse uso do termo samsara para indicar a circularidade dos fenômenos
humanos aparece algumas vezes em Schopenhauer. Sua concepção da vida humana e dos
acontecimentos históricos indica uma circularidade em que nada acontece de novo, em que
toda diferença entre fenômenos históricos é apenas aparente. Toda sua filosofia da história
aponta nessa direção, e Schopenhauer utilizou o termo samsara algumas vezes para indicar
essa circularidade do mundo.
Um outro aspecto que parece ter chamado a atenção de Schopenhauer na definição
do que é nirvana foi a tendência de definir este termo apenas negativamente. Nirvana seria
sempre a negação de samsara, e o conteúdo de nirvana seria nada. Mas um nada relativo,
diria Schopenhauer. (Schopenhauer, 2001, p. 101) Pois dizer que o conteúdo de nirvana é
nada significa somente dizer que não existe em samsara nenhum elemento que possa ser
mobilizado para definir nirvana (Schopenhauer, 2005B, p. 665).

Peter Abelsen (1993)

sugeriu que o Nada na filosofia de Schopenhauer assemelha-se à doutrina mahayana da
vacuidade, sunyata. Embora isso seja plausível, não é possível implicar a partir disso que
Schopenhauer tenha tido familiaridade com a doutrina da vacuidade ou mesmo com o
budismo Mahayana. Em todo caso sempre encontramos em Schopenhauer nirvana em
oposição extrema a samsara. O filósofo parece estar muito distante da concepção de
Nagarjuna de que não há diferença entre nirvana e samsara.
Para finalizar gostaria de fazer alguns comentários gerais sobre a relação entre
Schopenhauer e o budismo. Consultando a literatura a respeito, encontramos duas
tendências interpretativas. Há autores que consideram que o budismo e o hinduísmo
tiveram uma influência formativa no pensamento de Schopenhauer. Para esses autores a
familiaridade do filósofo com a literatura budista disponível à época, bem como com os
Upanixades, foi fundamental para a elaboração da totalidade de sua filosofia. Essa hipótese

parece ser favorecida pelas análises comparativas que encontram muitos paralelos entre as
filosofias indianas e a filosofia de Schopenhauer (Ñáóájìvako, 1988). No entanto várias
dessas análises parecem ser exageradas, e ignoram diferenças importantes entre os dois.
Uma outra tendência interpretativa tenta minimizar a influência das filosofias indianas no
pensamento de Schopenhauer. Para alguns autores Schopenhauer não pode ter uma
compreensão adequada do budismo, seja por falta de material disponível, seja por uma
suposta parcialidade na maneira em que Schopenhauer apropriou-se dos termos das
filosofias indianas. Sob essa perspectiva a presença de termos budistas na filosofia de
Schopenhauer indica somente que o filósofo pretendia confirmar ou ilustrar seu
pensamento recorrendo a tradições religiosas e filosóficas que ele admirava.
Uma terceira abordagem também seria possível. Provavelmente as filosofias
indianas, o budismo em particular, exerceram essas duas funções no pensamento de
Schopenhauer: formativa e ilustrativa. Cada conceito budista incorporado à filosofia de
Schopenhauer atua dinamizando e sofisticando aqueles aspectos com os quais se
assemelham. Assim, por exemplo, os conceitos de samsara e nirvana provavelmente foram
fundamentais para a elaboração da doutrina da negação da Vontade. É possível ainda que o
termo samsara tenha o ajudado de maneira direta e importante a compreender o mundo
fenomênico como mundo de sofrimento. Esses termos foram incorporados como
instrumentos conceituais que aproveitam as potencialidades já presentes no pensamento de
Schopenhauer. No entanto a aproximação de Schopenhauer à filosofia budista foi
certamente parcial. O filósofo não se aproximou daqueles aspectos do budismo que não
encontravam um correlato em sua filosofia. A respeito dos termos nirvana e samsara essa
dupla relação parece ser verdadeira. Onde esses termos encontraram uma atmosfera
favorável, eles se desenvolveram e revelaram aspectos importantes do pensamento de
Schopenhauer. Mas ao longo desse processo outros aspectos importantes dos termos
samsara e nirvana foram abandonados porque não encontraram ressonância nos conceitos
já existentes em sua filosofia.
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A religião e as artes têm conexões profundas que se manifestam de diversas formas
traduzindo experiências e sentimentos por meio da linguagem simbólica. Os ritos, os
escritos, os registros, as performances religiosas são permeados por elementos estéticos
dotados de um imprescindível valor. De modo material ou imaterial, as representações
proporcionam semelhantemente a construção de imagens mentais sobre objetos e crenças
interconectados aos sistemas religiosos e à própria cultura. Compreender o contexto de suas
produções, seus significados e suas funções é um desafio para os estudiosos de diversas
áreas. Assim, neste simpósio procuramos promover o debate sobre as relações
desempenhadas entre as multifacetadas imagens e representações construídas dentro das
religiões e religiosidades na Antiguidade e na Idade Média.
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Justino Mártir e a dinâmica intercultural entre judeus, cristãos e pagãos no
Império Romano
Alessandro Arzani*
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Resumo: Justino é conhecido como um dos mais originais pensadores cristãos do II século.
Nascido na região da Síria-Palestina, demostrou grande interesse pela filosofia mesmo após
de juntar aos cristãos. Considerando as doutrinas cristãs uma espécie de “filosofia superior”,
dedicou-se à reflexão e ao ensino, escrevendo Apologias ao Imperador e o Diálogo com
Trifão (obras que chegaram até nós). Seus escritos abordam os atritos entre os cristãos e o
mundo de sua época, e procuram rebater as críticas e acusações tanto de judeus quanto de
pagãos. Ainda se mantém como um tema atual a relação entre judeus e cristãos. O processo
de separação dos caminhos tem se mostrado complexo. Tal complexidade envolve também
a consideração à pluralidade de ideias cristãs representadas pelos mais diversos grupos
neste período. Desse modo, é preciso analisar o dinamismo intercultural que permeia as
relações entre judeus, cristãos e pagãos através de segmentações que respeitem a variedade
dos grupos enunciadores. Por meio de análise histórico cultural da obra de Justino é possível
compreender um pouco mais das transformações que se passam no Império Romano e no
seu cenário religioso neste período.
Palavras-chave: Justino . Cristianismo . Império Romano . Identidades

A história do cristianismo está intimamente ligada à história do Ocidente, com suas
estruturas sociais, culturais e políticas. A compreensão dos primórdios do cristianismo tem
exigido nos últimos anos uma maior sensibilidade ao caráter fragmentado e variado dos
primeiros grupos cristãos nos três primeiros séculos desta Era. Diferente de certa linearidade
pressuposta em outros períodos, os primeiros séculos da história cristã apresentam aspectos
pluridimensionais e intercâmbios socioculturais que tornam o esse cenário complexo. Este
estágio inicial, entretanto, é marcado por atritos e disputas que tornam o desenvolvimento e
a estruturação das ideias cristãs um processo dinâmico. Dentro deste campo amplo inserido
no Império Romano, privilegiaremos a obra de Justino Mártir para uma análise da dinâmica
intercultural entre judeus, cristãos e pagãos.
Justino, nascido em Flávia Neápolis, cidade da antiga região da Samaria, estudou
filosofia, mas se converteu ao cristianismo e passou a se dedicar ao cultivo das ideias cristãs
e à sua defesa. Entre os anos de 154 e 161 aproximadamente, escreveu suas apologias em
*
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defesa dos cristãos que muitas vezes eram levados aos tribunais ou condenados à morte.
Seu discurso busca convencer o imperador Antonino Pio259 de que os cristãos não
representam nenhum tipo de ameaça e que era uma grande injustiça condená-los por serem
cristãos. Voltada para um público externo, as Apologias explicam os principais aspectos das
doutrinas cristãs do grupo ao qual Justino se integra, proporcionando paralelos entre as
crenças cristãs e elementos da cultura greco-romana. Semelhantemente, seu Diálogo com
Trifão é marcado pelos principais contornos das doutrinas cristãs, mas este discurso é
estabelecido tendo como interlocutor o judeu Trifão, proporcionando assim comparações e
contrastes entre as crenças cristãs e as doutrinas judaicas. Desse modo, Justino oferece a
oportunidade de se analisar como são construídos os jogos retórico-discursivos.
Em um contexto de diversas correntes de ideias genericamente chamadas de cristãs,
o pensamento de Justino não representa o cristianismo todo, mas é uma das formas de
reivindicação afirmativa da própria identidade e a manifestação da própria imagem
construída sobre si e sobre os outros. Esta posição é assumida dentro do contexto que passa
a exigir dos sujeitos o estabelecimento de fronteiras identitárias. Justino mostra-se
preocupado com a ideia “errônea” e “difamatória” que alguns espalhavam sobre as reuniões
cristãs, como a de que os cristãos comiam carne humana ou que faziam orgias. Nota-se em
seu discurso uma tensão entre a imagem dos cristãos sob as sombras que acobertavam suas
reuniões transformando-os em alvo da resistência dos “outros” e o teor apologético que
procura iluminar o reconhecimento dos fiéis por meio de suas crenças e pelo exemplo de
conduta que mantinham. Por isso, ele procura restaurar a imagem dos “cristãos” destacando
essencialmente o que eles pensam e de que modo procedem em suas reuniões. Sua
perspectiva apresenta tanto oposição às alegações anticristãs detectadas no Império
Romano quanto às associações e analogias com elementos da cultura greco-romana com o
intuito de estabelecer correlações que visam à aprovação da fé cristã. Em grande medida ele
recorre a uma hermenêutica bem particular, aplicada aos textos proféticos e a uma
comparação de aspectos culturais do mundo greco-romano para defender os cristãos
(BATES, 2009; cf. Diál. 70.1-5. 117.1-4.).
Entre o povo ou entre os intelectuais, os cristãos eram vistos com estranheza ou
desconfiança. Assim como foram caracterizados os judeus, os cristãos podiam ser
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relacionados ao odio humani generis (Tácito, Annales, 15.44), em parte devido aos
comentários depreciativos que se espalhavam entre o povo. Tácito os descreveu como
membros de uma destrutível superstitio (Annales, 15,44) oriunda da Judeia. Suetônio se
referiu a eles como “raça de homens de uma superstitio nova e maléfica” (De Vita XII
Caesarum, Vita Neronis, 16,2). As acusações ou suspeitas poderiam girar em torno de delitos
ou coisas consideradas repulsivas como: infanticídio, incesto, assembleias ilegais, introdução
de cultos ilícitos ou até mesmo traição, sendo esta última caracterizada pela recusa em
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venerar a divindade do imperador (MOREAU, 1956).
Segundo Paul Veyne (2009, pp. 245-246) a atitude de crítica frente às comunidades
cristãs manifestava a repulsa ao que era híbrido, impuro, ambíguo. Assim, a rejeição ao novo
grupo religioso do oriente envolveria um problema identitário, também relacionado à
dificuldade de se assimilar um grupo dotado de particularidades que pretendiam a
superioridade diante dos estabelecidos.
Nos atritos relatados por Justino, o nome cristão aparece como motivo de
condenação ou reprovação para alguns como os judeus e os pagãos, mas como marca de um
povo superior em caráter e em fidelidade, segundo o próprio apologista. Devemos nos
lembrar de que as perspectivas coletivas e individuais sobre identidade têm em comum
certas características como o reconhecimento do dinamismo, maleabilidade e multiplicidade
das identidades, bem como a natureza situacional do seu desenvolvimento, como
compreendidas e expressadas em lugares e tempos particulares. Em outras palavras, as
respostas às questões “quem somos nós?” ou “quem sou eu em relação ao grupo ou
situação?” variam e mudam ao longo do tempo a despeito dos elementos de estabilidade.
Identidades de grupos ou indivíduos são negociadas e renegociadas, expressadas e reexpressadas; elas não são estáticas (HARLAND, 2009).
Identidades sociais e étnicas são construídas e reconfiguradas em relação tanto a
definições internas quanto a categorizações externas. Externamente, outsiders categorizam
e rotulam um grupo particular ou membros de um grupo. Este processo externo de
categorização pode variar de um alto nível de consenso com modos internos de definição
(como quando uma categoria de um outsider sobrepõe significantemente com modos
internos de autoverificação) a categorizações conflitantes (como quando outsiders
categorizam ou rotulam membros de outro grupo com estereótipos negativos). Esse
processo envolve a pessoa categorizada ou a reação do grupo em algum sentido a

categorizações externas (JENKINS, 1994). Há, no entanto, um grande fluxo de trocas culturais
neste processo.
Como bem destacou Judith Lieu (2004, pp. 20-21)
o cristianismo antigo necessita ser visto como implicado nas, assim como
contribuindo para, dinâmicas do mundo no qual era situado. Devemos
buscar por continuidades tanto quanto por descontinuidades entre os
esforços de gregos, romanos, judeus e cristãos para construir e manter uma
identidade para si mesmos, em interação com seus passados assim como
com cada outro.

Isso significa que o cristianismo não deve ser analisado como em situação de
isolamento, mas levando em conta seu ambiente, o vivido, as relações com o mundo de sua
época. É inevitável que não apenas compartilhe os termos da articulação e formação
identitária, mas também contribua com tais termos. Os discursos se multiplicam e as
narrativas se entrecruzam. Conforme apontaram Vernon K. Robbins e David B. Gowler,
“discurso é um fenômeno social... Nenhuma narrativa é criada em um vacum literário,
cultural, social ou histórico, e nenhum discurso é criado ex nihilo”. Por isso, a análise dos
textos de Justino deve levar em consideração as dinâmicas impostas historicamente na
constituição dos sujeitos discursivos que participam da fluidez identitária dos grupos
envolvidos.
Conforme destacou Richard Jenkins (2008, p. 41), “não apenas identificamos a nós
mesmos na dialética interna-externa entre autoimagem e imagem-pública, mas
identificamos aos outros e somos identificados por eles de volta”. Justino se opunha às
investidas contra os cristãos (I Apol. 3.1.) por não considerar válidas as justificativas
apresentadas para as condenações dos fiéis. Na II Apologia (1.1) ele afirma que ações desse
tipo estavam ocorrendo por todo o Império. Algo que na verdade não representava uma
busca exaustiva dos romanos pelos membros do novo movimento. No entanto, é provável
que esses atritos pudessem ser localizados em várias regiões. Pra os romanos, ser cristão
poderia representar um motivo de condenação. A execução de um cristão em Roma, sob o
governo de Urbico, motivou Justino a se manifestar novamente com a II Apol. 1.1,
contestando evidentemente o significado formulado pelos romanos e demais acusadores
das regiões do Império acerca dos cristãos e reformulando, em contrapartida, uma imagem
em defesa dos fiéis.
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Para mostrar que as crenças cristãs não eram algo demasiadamente estranho, Justino
procura compará-las a diversos elementos da cultura greco-romana. Sobre as possíveis
implicações da afirmação sobre a imortalidade da alma, recorre às doutrinas de escritores
como Empédocles e Pitágoras, Platão e Sócrates, ou à descida de Ulisses para averiguar a
região dos mortos. Assim, ele pondera: “recebei-nos, portanto, pelo menos de modo
semelhante a esses” (Apol. 18,5). O fato de Jesus ser chamado de filho de Deus parecia
incomodar a alguns dos opositores. Por isso também alega-se que todos os escritores
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antigos chamam o Deus supremo de pai de homens e de deuses. Quanto ao fato de dizerem
que ele nasceu de uma virgem, ele o compara a Perseu (I Apol. 22.5). Quanto às curas de
coxos, paralíticos e doentes de nascimentos e ainda que ressuscitasse dos mortos a alguns,
Cristo foi comparado ao que se conta ter feito Asclépio (I Apol. 22.6). Mas se por um lado os
cristãos apresentavam elementos reconhecíveis às demais culturas do Império, por outro
lado existe uma profunda preocupação em diferenciar-se e se apresentar como grupo mais
perfeito e aprovado. Se pela razão Sócrates condenava os “falsos deuses” e preferiu morrer
em defesa da verdade; muito mais os cristãos que possuem o logos completo, ou seja, a
razão absoluta revelada por Deus. Dessa forma, Sócrates é retratado como aquele que
“tentou esclarecer tudo isso e afastar os homens dos demônios” (I Apol. 5.3). Mas os
demônios, “por meio de homens que se comprazem na maldade”, fizeram com que ele
também “fosse executado como ateu e ímpio”.
O apologista recorre às profecias interpretadas mediante sua hermenêutica
alegórico-cristológica para tentar persuadir seus leitores acerca do seu cumprimento em
Cristo. Todavia, para explicar a correlação entre alguns aspectos das crenças cristãs e alguns
mitos, ele afirma que os demônios “colocaram na frente muitos que se disseram filhos de
Zeus”, para que assim os homens considerassem as coisas a respeito de Cristo como um
conto de fadas, semelhante aos contados pelos poetas. Isso teria ocorrido principalmente
entre os gregos e outras nações, “onde mais os demônios tinham ouvido, pelo anúncio dos
profetas, que se deveria crer em Cristo” (I Apol. 54,1-3). As semelhanças entre alguns
aspectos das crenças cristãs ora seriam fruto da estratégia dos demônios de confundir as
nações (I Apol. 23.3), ora seriam o resultado do logos spermatikos comum, que capacita aos
seres humanos a julgar corretamente todas as coisas. O cristianismo, por sua vez, seria uma
espécie de “filosofia divina” (II Apol. 12.5), ou a “filosofia segura e proveitosa” (Dial. 8.1), de
modo que não é uma filosofia igual às outras, mas muito mais excelente. Em suma, trata-se

do cultivo de uma experiência transformadora de vida mais do que uma superstitio, como
alguns dos de fora poderiam alegavam.
No entanto, as crenças cristãs não poderiam ser vistas como uma invenção recente.
As crenças cristãs têm sua antiguidade sustentada pelo uso das Escrituras judaicas, mas
Justino se propõe a distanciar os cristãos dos judeus, reconhecendo nos primeiros um grupo
independente. Os judeus passaram a ser representados como incitadores das perseguições
contra os cristãos.
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“Vós amaldiçoais em vossas sinagogas todos aqueles que dele recebem o fato de ser
cristãos, e as demais nações, tornando efetiva a vossa maldição, tirais a vida pelo simples
fato de alguém se confessar cristão” (Dial. 96.2). Na perspectiva crista representada no
Diálogo, a perseguição aos cristãos seria derivada da perseguição ao próprio Cristo (Dial.
108.2-3). Ser perseguido pelos judeus seria assemelhar-se ao mestre, ou seja, ao próprio
Cristo, que foi condenado e rejeitado por eles. Qualquer repulsa dos judeus é classificada
como uma resistência ao próprio Deus (Dial 133.6). Desse modo, Justino tem os judeus como
“povo de coração duro e insensato, cego e coxo, filhos nos quais não há fidelidade” (Dial.
27.2). Por outro lado, é apresentada a imagem dos próprios cristãos, retratados como fiéis e
acolhedores. Em tons muito mais suaves ele diz: “nós não aborrecemos nem a vós, nem
àqueles que, por vossa culpa, pensam todas essas abominações a nosso respeito. Ao
contrário, rogamos que, pelo menos agora, façais penitência e alcanceis todos a misericórdia
do Deus, que é Pai do universo, compassivo e misericordioso” (Dial. 108.3).
Os judeus carregariam o erro de não terem recebido o Cristo (Dial. 136.2) e ainda que
a mensagem do evangelho lhes seja anunciada, afirma-se que o reconhecimento da
revelação não é para todos (Dial. 109.1), e isso faz dos cristãos um povo especial.
Depois que esse Justo foi crucificado, nós florescemos como povo novo e
brotamos espigas novas e férteis, da maneira como os profetas disseram:
“Naquele dia, nações se refugiarão no Senhor para ser povo, e plantarão
suas tendas no meio de toda a terra”. Nós, porém, não somos apenas povo,
mas povo santo [...] Não somos, portanto, uma plebe desprezável, uma
tribo bárbara, uma nação de cários ou frígios, mas deus nos escolheu e, aos
que não perguntaram por ele, se tornou manifesto ao dizer: “Eis que sou
Deus para um povo que não havia invocado o meu nome” (Dial. 108.3-4).

A rejeição do povo judeu é uma condição escatológica para a emergência do novo
povo. Justino toma, por exemplo, Is 19.24-25: “Naquele dia, haverá um terceiro Israel entre
os assírios e os egípcios, abençoado na terra que o Senhor dos exércitos abençoou, dizendo:

Bendito será o meu povo que está no Egito e aquele que está entre os assírios, e a minha
herança é Israel”. Considerando as palavras do profeta, ele assevera: “Portanto, se Deus
abençoa esse povo, e o chama de Israel e diz que ele é sua herança, por que não vos
converteis, mas vos enganais a vós mesmos, como se fôsseis o único Israel, e maldizendo o
povo que é bendito por Deus?” (Dial. 123.5). Desse modo, para justificar a expansão cristã e
fundamentar a sua existência, Justino aponta a sua “superioridade” moral e espiritual:
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Se quisésseis dizer a verdade, teríeis que confessar que nós, que fomos
chamados por ele graças ao mistério da cruz, desprezado e cheio de
opróbrio, somos mais fiéis para com Deus. Nós, que por nossa confissão de
fé, por nossa obediência e nossa piedade, somos condenados a tormentos
até a morte pelos demônios e pelo exército do diabo, graças aos serviços
que vós lhes prestais, nós, que suportamos tudo para não negar, nem com
a palavra, a Cristo, por quem formos chamados à Salvação que nos foi
preparada por nosso Pai, somos mais fiéis do que vós (Dial 131.2).

Em seu discurso há uma sequência de referências escriturísticas para apontar a
legitimidade do povo que agora constituiria o verus israel. Aos judeus só restaria uma coisa:
o arrependimento e a conversão para junto dos cristãos (Dial. 28.2). Há, todavia, uma
observação a se fazer: a representação construída por Justino dos judeus, reflete sua leitura
a partir de articulações teológicas.
Os cristãos vinham tendo de lidar com a relação entre judeus e não-judeus dentro de
suas comunidades desde o I século, mas como destaca Oskar Skarsaune (1987, pp. 326–52,
428), Justino vai mais além que seus predecessores argumentando de que os cristãos são o
verdadeiro Israel e herdeiros das bênçãos originalmente prometidas aos judeus. Para
justificar a presença gentílica na comunidade cristã e sua configuração atual, Justino aguça
os aspectos entorno da rejeição judaica fazendo da igreja o verdadeiro Israel. Esta seria uma
perspectiva de cristãos não-judeus, transformados em herdeiros das promessas antes feitas
aos judeus. Desse modo, podemos concordar com Denise Kimber Buell (2005, pp. 98-99,
102), que Justino retrata cristãos como substitutos para Israel, redefinindo o que constitui o
povo, ou raça, escolhido por Deus (Dial. 119.3; cf. Dial. 123.8; 135.5–6).
Assim é possível concluir que o contexto dos atritos sociais envolvendo os cristãos em
meados do século II potencializaram as trocas e interconexões culturais nos processos
discursivos, como estes de Justino, compondo um rico e amplo cenário dinâmico entre
judeus, cristãos e pagãos. O discurso de Justino procura representar os cristãos como grupo

independente dos judeus, mas que recorre à inúmeros elementos da cultura e tradição
judaica; os cristãos também são aqueles que se opõe à idolatria e à imoralidade praticadas
no Império, mas que ao mesmo tempo carregam diversos elementos conhecidos da cultura
greco-romana sem perderem a autenticidade.
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Religião e Arte no filme Andrei Rublev, de Tarkóvski
Arlene Fernandes
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Resumo: A Rússia do início do século XV foi marcada por invasões extrangeiras e pelo
crescimento da influência da Igreja Ortodoxa. Um período de fome, opressão, torturas e
pragas. O povo que viu tal degradação experimentou também um período de grande
impulso espiritual. Nesse contexto, a doutrina concebida antes por São Gregório Palamas se
refletia nas obras de arte, que passaram a exprimir o profundo sentimento místico das
experiências religiosas monásticas. Em 1390, o pintor de ícones Teófanes, o Grego, mostrou
seu talento artístisco e sua percepção teólogica em uma intensa experiência de oração
frente às imagens que idealizava. Andrei Rublev, importante pintor de ícones russo, foi aluno
de Teófanes nesse contexto de renascimento espiritual. Andrei Rublev e Teófanes
trabalharam juntos na pintura da Catedral da Anunciação, no Kremlin, em 1405. Temos
então o contexto que dá início ao filme de Andrei Tarkóvski do qual trataremos. O filme que
leva o nome do iconógrafo descreve com profunda sensibilidade a experiência de um
religioso que quetionou o sentido de sua arte naquele contexto de devastação e sofrimento
do povo. Andrei Rublev narra diversos episódios da vida de um monge que foi um dos
maiores artistas russos da Idade Média, mas também apresenta a rigidez da Igreja Ortodoxa
e o seu lugar na cultura russa.
Palavras-chave: Tarkóvski; Arte; Religião; Rublev.

Andrei Rublev
A trajetória do pintor de ícones Andrei Rublev é pouco conhecida, sabe-se porém que
ele cresceu em um monastério e foi escolhido para auxiliar Teófanes na pintura da Catedral
da Anunciação. A narrativa de Tarkóvski tem seu início descrevendo esse convite. Sem a
evidente intenção de ser biográfico, Andrei Rublev é um filme que descreve com profunda
sensibilidade a experiência de um religioso que questionou o sentido de sua arte naquele
contexto de devastação para o povo. Após aceitar o convite para trabalhar junto de
Teófanes, Rublev já encontra, no primeiro contato com a vida secular, alguns
questionamentos que abalam as certezas que havia trazido consigo do sossego do mosteiro.
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Um filme que narra diversos episódios da vida de um monge que foi um dos maiores
artistas russos da Idade Média, mas que também apresenta a rigidez da Igreja Ortodoxa e o
seu lugar na cultura russa. Um dos episódios mais significativos retratados no filme é o
diálogo entre Rublev e Teófanes, que discordam do motivo do sofrimento que os cercam.
Rublev acreditava que a causa do mal que assolou a população fosse o próprio homem,
graças ao seu livre-arbítrio, enquanto Teófanes atribuiu toda a crueldade ao Céu.
Compreende-se, pela fala de Andrei Rublev, que a verdade está no coração do povo. Ao
contrário do que afirma Teófanes sobre a ignorância levar ao pecado, para o monge, os atos
derivados da falta de conhecimento não podem ser condenados por Deus.
É claro que, se apenas o mal for lembrado, você nunca ficará feliz na presença
de Deus. [...] É claro que as pessoas fazem o mal, mas não se pode culpar a
todos. [...] O mal está em toda parte [...] Novos infortúnios sempre assolarão o
camponês. Sejam os tártaros três vezes por ano no outono, ou a fama, ou a
praga. E eles continuarão a trabalhar, trabalhar e trabalhar... carregando sua
cruz com resignação. Ele não desespera, é silencioso e paciente. Ele só pede a
Deus para ter força suficiente. Como pode Deus não perdoá-lo por sua
ignorância?

Após concluir o trabalho com Teófanes, Rublev é contratado para pintar o interior da
Catedral de Vladimir, é quando ele testemunha a violência que devastou a vida de muitos
russos. Rublev tem sua fé abalada e questiona a função da arte em um contexto dominado
por problemas tão emergentes para um povo que só sofre. Em Vladimir, Rublev vê os
tártaros destruirem toda a cidade, inclusive a catedral que iria pintar.
Sem encontar sentido para continuar com suas pinturas, o iconógrafo se confina em
um mosteiro e faz voto de silêncio. O silêncio, que nada insinua, é a atitude de quem não
tem o que dizer e demonstra que o iconógrafo não compreende a vida fora do mosteiro. É
dessa mentalidade que trata o filme. O interesse de Tarkóvski é o de explorar a consciência
de um artista que criou tão importantes tesouros espirituais e, assim, considerar o que faz
da arte uma atribuição de sentido para a vida. Nessa perspectiva, o cineasta busca mostrar
como naquele contexto os anseios por fraternidade, amor e santidade são condensados no
mais famoso ícone pintado por Andrei Rublev, a Santissíma Trindade. A pintura do artista
combina o mais alto ascetismo com a harmonia clássica das maneiras Bizantinas. Como
Tarkóvski colocou em seu roteiro, após decidir voltar às atividades, a função de Rublev
passou a ser a de condensar as contradições e complexidades da criação artística. Nas
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palavras do cineasta, a história da vida de Andrei Rublev é a de um conceito passado
segundo os ensinamentos da Igreja Ortodoxa que dissolvem quando em contato com a
realidade viva. Criado em um mosteiro, o pintor assimilou os ideais de amor, fé e
fraternidade sem nenhuma relação direta com a vida e, por isso, foi preciso um processo
cruel e doloroso para que tais conceitos fossem deixados no passado a fim de fazer ressurgir
o mais alto sentimento de bem. Os ícones de Rublev, antes, transmitiam uma mensagem da
realidade que ele não conhecia de perto. Compreendemos com o filme que o iconógrafo não
809

poderia amadurecer sua obra enquanto não experimentasse a verdade do povo.
O ponto crucial da questão, porém, é que o artista não pode expressar o
ideal ético do seu tempo, a menos que toque todas as suas feridas abertas
a menos que sofra e viva essas feridas na própria carne. E assim que a arte
triunfa sobre a horrível e ‘ignóbil’ verdade, tendo dela uma consciência
clara, em nome do seu sublime propósito: é este o papel a que ela está
destinada. Afinal, quase se poderia dizer que a arte é religiosa, no sentido
de ser inspirada pelo compromisso com um objetivo mais elevado
(Tarkóvski, 1998, p. 202).

O filme de Tarkóvski nos faz compreender mais profundamente os motivos que
levaram a arte de Andrei Rublev ser referência quando se trata de pintura em igrejas e
iconografia. Andrei Rublev viveu de 1360 a 29 de janeiro de 1430 e foi canonizado pela Igreja
Ortodoxa em 1988.
Andrei Tarkóvski
Andrei Tarkóvski afirmou, em seu livro Esculpir o tempo, que as verdades da tradição
apenas continuam sendo verdades quando a experiência pessoal as confirma (Tarkóvski,
1998, p. 104). O cineasta afirma que, no filme Andrei Rublev, buscou apresentar um monge
que estava desesperado para esse confronto entre o que lhe foi ensinado e a vida real da
qual havia sido protegido no interior das dependências do mosteiro. “Só depois de ter
passado pelos ciclos do sofrimento e de participar do destino de seu povo, depois de perder
a fé numa concepção de bem que não podia ser conciliada com a realidade, é que Andrei
volta ao ponto de partida: à idéia do amor, do bem e da fraternidade. Agora, porém, ele ja
sentiu na própria pele a grandiosa e sublime verdade dessa idéia” (Tarkóvski, 1998, p. 104105).

Tarkóvski escreveu que “Muito mais importante que sentir-se ‘feliz’ é afirmar a
própria alma na luta por aquela liberdade que é, no verdadeiro sentido, divina” (Tarkóvski,
1998, p. 286). Nos filmes O sacrifício e Nostalgia é possível perceber mais nitidamente a
crítica de Tarkóvski às ambições que distanciam o homem do divino, que guarda o
verdadeiro sentido da vida e possibilita a real vivência da liberdade. As personagens de
ambos os filmes perderam a confiança na religião e na arte. Não resta nenhuma forma então
de se relacionar com o que há de divino na vida. Andrei Rublev também perde sua fé na arte,
mas depois recupera sua dimensão regeneradora. O homem deve vencer a solidão e é isso
que fazem as suas personagens quando enfrentam as expectativas da família e da sociedade
para cometer um ato de sacrifício incompreensível para todos.
Andrei Rublev foi contemporâneo de São Sérgio, não se sabe se o conheceu
pessoalmente, mas viveu sob a influência de seus discípulos, que continuaram sua obra
praticando os ensinamentos que tiveram sobre humildade, amor e solidão contemplativa,
orientada para a união com Deus pela oração contínua. No centro dessa espiritualidade, está
o amor a Deus, à Trindade e ao próximo. Com isso, entende-se o fascínio que fez Andrei
Tarkóvski retratar o monge no cinema. Esses motivos fizeram com que Andrei Rublev, um
filme realizado em 1966, financiado pela então União Soviética, fosse posteriormente
proibido e muito mal interpretado.
Religião e arte
Na sétima, entre as oito partes em que o filme é dividido, Tarkóvski deixa o silêncio
de Andrei Rublev e apresenta ao espectador o menino Boriska. Ele é o único de sua família
que sobreviveu após um período de praga. Na sua região, não restou mais ninguém além
dele e de Fiódor, que porém também morrerá. É esse cenário que os mensageiros do
Príncipe encontram quando vão em busca de Nikolai, o recém-falecido pai de Boriska, a fim
de que ele faça a fundição de um sino. Afirma Boriska: “Ele não está. Está morto. A praga
levou a todos: mãe, irmã, pai [...] Não sobrou ninguém para forjar o sino? [...] Leve-me até o
Príncipe. Sério. Eu posso fazer tudo muito bem para vocês. Não encontrarão ninguém
melhor que eu; estão todos mortos. [...] Meu pai sabia o segredo dos sinos. Antes de morrer,
ele passou para mim. Ninguém mais sabe, só eu”. O menino diz saber o segredo, para
conseguir sair de sua cruel realidade, e é então levado para fundir o grande sino
encomendado pelo Príncipe. Só que, na verdade, ele não sabe o segredo. Seu pai não o
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contou. Após um longo período escolhendo o material correto, coisa que não sabia fazer, eis
quando o sino é apresentado ao povo e ao Príncipe.
As pessoas esperam ansiosas para saber se o sino iria badalar e Andrei Rublev, já
mais velho, está junto delas ainda em silêncio. Até às três horas de filme, o espectador ainda
não pode compreender por que Tarkóvski interrompe a narrativa sobre Andrei Rublev para
contar a história do menino Boriska. Por fim, o sino finalmente badala, o que comove
fortemente a todos, que colocam-se em oração. Rublev vê a alegria que o menino levou ao
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povo com seu sino. Diante de tão grande sofrimento, em meio às invasões, pagras, torturas
e fome, todos têm um momento de extrema alegria. O último diálogo do filme, entre Rublev
e Boriska, demonstra com clareza a resposta de Tarkóvski às questões sobre o sentido da
arte. “Iremos juntos, você e eu. Você fará sinos. Eu pintarei ícones. Iremos ao monastério da
Trindade juntos. Que dia festivo para o povo. Você trouxe a eles tamanha felicidade”, o
iconógrafo fala a Boriska. Rublev acalmou o menino com as palavras que o tiraram do voto
de silêncio. Presenciar o efeito que a ação de Boriska promoveu no povo fez com que Rublev
entendesse o sentido de se dedicar às pinturas. Imediatamente após essa cena na qual
Rublev convida Boriska para ir junto dele trabalhar na Catedral da Trindade, Tarkóvski corta
para várias pinturas do iconógrafo feitas no mais importante mosteiro russo e centro
espiritual da Igreja Ortodoxa Russa.
Tarkóvski dedica os minutos finais do filme a apresentar o ícone mais famoso de
Andrei Rublev. O espectador é então conduzido ao ícone, ao seu mistério. A Santíssima
Trindade suscitou tamanha veneração entre os russos da época que a Igreja Ortodoxa
publicou um decreto na ocasião do Concílio dos Cem Capítulos, em 1551, no qual os
icnógrafos eram aconselhados a imitar o tema da pintura de Rublev, reconhecendo assim a
Santíssima Trindade como o modelo dos ícones (Evdokimov, 1868, p. 253).
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Santíssima Trindade, ícone mais famoso de Andrei Rublev, pintado na Catedral da Trindade, em 1425.

O filme, até então em preto e branco, ganha cores. A arte de Andrei Rublev faz e atribui
sentido. É assim que Tarkóvski responde ao questionamento acerca da função da arte diante
do sofrimento. Arte é, para o cineasta, uma manifestação da espiritualidade, no sentido de
que é inspirada por um compromisso mais elevado. (Tarkóvski, 2012, p. 202). Religião e arte
não são respostas diferentes às inquietações do homem, mas arte pode ser compreendida,
além, como uma forma de transcendência.
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Recepcionado por magos: A visitação ao Menino Jesus em perspectiva
histórico-literária a partir do evangelho canônico e dos evangelhos apócrifos
da infância
Carlos Alberto da Silva*
Resumo: Introdução: Desde os estudos do Novo Testamento e a busca na interpretação dos
textos muitos autores têm se dedicado a apresentar um caráter litúrgico, narratológico ou
religioso do texto de Mateus 2.1-12 que retrata a visitação dos magos ao menino Jesus.
Outros autores se dedicaram (e ainda se dedicam) a interpretar ou apenas aproximar os
textos apócrifos conhecidos como Evangelhos da Infância ao texto canônico, mas pouco se
encontra sobre uma comparação entre eles apresentando semelhanças e diferenças bem
como a devida importância de fatos como a presença dos sonhos e a semelhança dos
presentes – uma unanimidade nos textos tanto canônico como os apócrifos. Objetivos: A
característica diferenciada de nossa abordagem é essa comparação entre os textos
enfatizando todos os elementos que, já, mencionamos como sonhos, relíquias, magos, reis,
entre outros que perpassam por esses textos. Propomos assim, um estudo histórico-literário
das fontes textuais. A relevância da pesquisa se dá em diferentes aspectos. Primeiro pela
aproximação do texto canônico da visitação dos magos ao menino Jesus aos textos apócrifos
dos Evangelhos da Infância buscando pontos convergentes e divergentes. Segundo, pela
carência de estudos nessa aproximação dos textos bem como de estudos com relação ao
aparato litúrgico que esse evento carrega até os dias de hoje. Terceiro, pela característica
diferenciada de nossa abordagem enfatizando todos os elementos que, já, mencionamos
como sonhos, relíquias, magos, reis, entre outros e o resgate de elementos da religiosidade
popular mediterrânea e oriental, tal como a adivinhação por observação dos astros e por
meio de sonhos. Método: Utilizamos a pesquisa bibliográfica como método para obtenção
de dados e informações. Já, com relação à pesquisa científica o método Histórico-Crítico, o
método Indiciário e o método de Análise do Discurso foram ferramentas preponderantes
na nossa pesquisa. Hipóteses encontradas: 1) Mateus quer mostrar que até os pagãos,
mesmo sem acesso aos textos do Antigo Testamento (Hebraico e Septuaginta) com o auxílio
dos astros teriam conhecimento do nascimento do messias; 2) Na tradição apócrifa esse
texto cria ligações com as práticas mântico-mágicas renovando, assim, o interesse nessa
antiga tradição e prática religiosa amplamente difundida no mundo mediterrâneo; 3)
Desenvolve-se uma devoção natalina popular com uso de temas folclóricos de relíquias uma
vez que aqueles que levaram presentes ao menino Jesus acabaram recebendo outro em
troca; um pano que envolvia a criança e que colocado no fogo não se incinerou e que
posteriormente adorado e guardado entre os tesouros dos magos do Oriente. 4) O
fenômeno onírico que envolve a visitação dos magos ao menino Jesus tanto no texto
canônico como nos textos apócrifos revelam a importância de se acreditar e decifrar sonhos.
Palavras-chave: Magos – Visitação – Astrologia – Infância - Sonhos
*
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A Narrativa
A narrativa ou o “contar histórias” é, se não a mais antiga, uma das atividades mais
antigas da humanidade. A arte de se expressar através dos sons é a gênese da arte de contar
histórias, de transmissão de conhecimentos, de cantar, ou seja, a oralidade antecede a
iconografia e a escrita. Narrar está no “DNA” do ser humano seja no meio dos iletrados
através da oralidade seja no meio dos intelectuais através dos textos rebuscados e formais.
Partindo dessa premissa podemos afirmar que as narrativas bíblicas não estão
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isoladas do mundo das narrativas sendo, portanto, parte integrante desse universo de
contos e histórias que perpassam por toda a existência humana sendo, então, objeto de
estudos não só por pessoas da Teologia, mas por pessoas de qualquer área das ciências.
Segundo MARGUERAT e BOURQUIN260 a exegese francófona261 utiliza-se de dois
tipos de análise na leitura bíblica: a análise histórico-crítica e a análise semiótica ou
estrutural. Se a análise histórico-crítica se interessa pelo acontecimento histórico,
propriamente dito, a análise semiótica ou estrutural se “encanta” pelo funcionamento da
linguagem.
A análise histórico-crítica, como, já, dissemos busca respostas para desvendar o
acontecimento histórico, propriamente dito, a partir dessas perguntas: o quê?; como?;
quando?; por que?, e, onde? Seu objetivo, segundo MARGUERAT e BOURQUIN, é
reconstruir, por um lado, o status quo no qual o relato está inserido e por outro lado a
intenção do autor que o redigiu.
Já, a análise semiótica ou estrutural não se preocupa com o mundo representado,
mas com o funcionamento da linguagem, ou seja, o texto pelo texto. É a partir do próprio
texto que se busca compreender como ele se organiza em rede uma vez que é lido como um
sistema de signos.
Não é, absolutamente, o mundo representado que lhe interessa, mas o
funcionamento da linguagem, segundo um princípio que chamamos de
postulado da imanência: nada fora do texto, nada além do texto, e o texto
todo (tudo, no texto, é levado em conta; nenhuma informação é tirada de
fora do texto). (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009 p.16).
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MARGUERAT, Daniel; BOURQUIN, Yvan. Para ler as narrativas bíblicas. Tradução de Margarida Oliva. São
Paulo: Loyola, 2009
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que fala ou usa o francês: os países francófonos. Disponível em: < http://www.lexico.pt/francofono/>.
Acessado em 10 de abril de 2015.

Outra proposta de análise na leitura bíblica é a análise narrativa que aparece no
eixo da comunicação do texto e não da representação. Sua pergunta recai sobre como o
autor da narrativa comunica sua mensagem ao leitor e por meio de qual estratégia o autor
organiza a decifração do sentido pelo leitor alinhando os três pólos sem os quais não é
possível a comunicação: autor-mensagem-leitor.
A leitura histórico-crítica se orienta pelo pólo do autor, procurando saber
quais tradições ele recolheu e como as transmitiu e interpretou. A leitura
semiótica se dirige ao texto e ausculta seus códigos de comunicação; é a
mensagem que lhe interessa. A análise narrativa se orienta,
prioritariamente, não pelo autor; nem pela mensagem, mas pelo
leitor;leitora, e a maneira como o texto os faz cooperar no deciframento do
sentido. (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009 p.18).

Para a estruturação de uma narrativa, dentro do contexto literário, alguns
elementos são fundamentais; são eles: personagens, narrador, enredo, cenário e tempo.
Esses elementos estão presentes nas narrativas bíblicas do Novo Testamento mais
especificamente na narrativa da visitação dos magos ao menino Jesus conforme registrado,
tanto no evangelho de Mateus quanto nos escritos apócrifos que trazem a narrativa da
Infância de Jesus.
Um outro elemento que perpassa as narrativas é o conceito de cena-típica ou
cena-padrão262 desenvolvido por Walter Arend em 1933 e trabalhado por Elizabeth
Minchin sendo, intimamente, ligado às narrativas orais.
Como na Bíblia a narrativa geralmente flagra seus protagonistas em
momentos críticos e reveladores de suas vidas, a cena-padrão bíblica não
transcorre na prática dos rituais da existência cotidiana, mas em situações
críticas da vida dos heróis, da concepção ao nascimento, do compromisso
de casamento à morte (ALTER, 2007 p.85).
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Elizabeth Minchin busca explicar as cenas-típicas através da ciência cognitiva, que estuda como acessamos o
conhecimento em nossa memória, propondo um sistema organizacional em uma hierarquia simples de
entidades teóricas. Nesta hierarquia, o nível mais baixo e rotineiro seria o dos scripts, acumulados desde o
nascimento por cada pessoa. Por exemplo, o script relativo a festas: nossas experiências durante a vida com
festas criariam em nossa mente uma espécie de “quadro”, com as coisas que costumam e esperamos que
ocorram em situações similares. Desse modo só precisamos de alguns detalhes de certo script para ativar
toda a informação que temos concernente. Ela defende que o tema é o mesmo script da ciência cognitiva,
expressado na linguagem poética épica. De acordo com essa teoria, seria essa linguagem e a linha da história
que os poetas aprenderiam e não os temas, uma vez que os temas (scripts) seriam frutos do dia-a-dia das
pessoas. O estudo das cenas-típicas, portanto, é um campo frutífero para a tentativa de uma melhor
compreensão da composição da poesia homérica como um todo, assim como de episódios específicos dentro
dos
poemas.
Disponível
em
<
http://www.letras.ufrj.br/proaera/revistas/index.php?journal=codex&page=article&op=view&path%5B%5D=
50&path%5B%5D=pdf_18> acessado em 17 de abril de 2015.
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A narrativa é, portanto, muito mais do que uma simples história ou a história
jornalística de fatos e acontecimentos, mas uma apresentação envolvendo personagens
que interagem com o espaço, o tempo e com os/as leitores/as. Segundo SOFFNER 263 toda
narrativa está alicerçada na tríade: personagens – história – emoção.
É na emoção do dia a dia, na face e impressões do sentimento humano
que a imagem, a fala e a escrita demonstram que o fato será notícia, pois
o ser humano vive de emoções, de esperança, de luta, de garra, de
domínio, de busca pelo prazer, de busca pelo seu paradigma, de seu
herói.264
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O Texto
A partir do segundo século da era cristã muitos escritos religiosos vinculados ao
cristianismo foram produzidos em idiomas diferentes e com finalidades diferentes. Esses
textos ficaram conhecidos como: Evangelhos Apócrifos. Apócrifo no sentido etimológico da
palavra vem do grego άπό κρύπτω (apo kripto) que significa oculto, secreto, escondido265.
Na antiguidade este termo era utilizado para designar os livros que se destinavam,
exclusivamente, ao uso privativo dos adeptos de uma seita e aos iniciados em algum
mistério. Assemelhavam-se aos livros romanos conhecidos como Sibilinos266 e o Ius
Pontificum267.
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Entre as obras mais valorizadas da antiguidade estavam os três volumes, em grego, dos livros Sibilinos. Estes
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profecias. A sibila de Cumas os ofereceu ao sétimo e último rei lendário de Roma, Tarquínio de Prisco (616579 a.C). Este se recusou a comprá-los duas vezes, e, a cada recusa, a Sibila queimava três rolos. Finalmente,
Tarquínio comprou os três restantes pelo preço dos nove. Foram mantidos em Roma durante séculos como
“textos sagrados”, assim como os recém-criados escritos “antigos” dos judeus em Judá, mas com a
importante diferença de que os Livros Sibilinos eram inacessíveis porque eram considerados sagrados demais
para serem expostos. Assim como os textos das sepulturas egípcias, eles se constituíam, de fato, escritos sem
leitores. Mas esse era exatamente o objetivo. Sua inacessibilidade imbuía seus detentores, a elite
governante, do halo da profecia, reforçando alicerce do poder. Os três últimos rolos de papiro foram
perdidos em um grande incêndio, em 83 a.C. (12 textos, os quais se julgou serem os Livros Sibilinos, foram
descobertos em Bizâncio, muitos séculos depois, e então compilados em um manuscrito em pergaminho, em

Entre os cristãos esse termo foi utilizado para identificar certos escritos cujo autor
era desconhecido e que tratavam de temas ambíguos embora apresentassem certa
sacralidade. Por esta razão o termo apócrifo veio com o tempo a significar escrito suspeito
de heresia ou, em geral, pouco recomendável. De acordo com Farkasfalvy.
As motivações para a produção de tais novas obras foram muitas e cada vez
mais num ritmo crescente: a devoção, a satisfação da curiosidade, o apoio
às necessidades doutrinárias, inovações, novas tendências, a influência de
vários grupos eclesiais, alguns remanescentes em comunhão com o
Cristianismo tradicional, e alguns que se retiraram da comunhão ou
aparecendo em isolamento aos olhos dos outros. Disputas doutrinais,
comunidades que se dividiam e práticas aberrantes exigiu a produção de
mais e mais “escritos sagrados”. Os mais importantes são aqueles escritos
que tentam construir pontes entre os princípios fundamentais da tradição
cristã e diferentes fluxos de movimentos filosóficos ou religiosos na
sociedade helênica tardia.268

Alguns autores dividem os apócrifos do Novo Testamento em seções que, de acordo
com a hermenêutica de cada autor, pode se apresentar diferentemente em comparação de
um com o outro, mas por uma questão de fidelidade ao autor, OTERO 269, que utilizamos
como bibliografia principal adotamos a divisão em 4 (quatro) seções: 1) Textos
fragmentados: são restos de textos apócrifos que nos deixaram as obras dos escritores
eclesiásticos do primeiro século. Alguns fragmentos papiráceos que foram encontrados
recentemente no Egito compõem uma coleção de escritos e ditos de Jesus que não
aparecem nos evangelhos canônicos; 2) Apócrifos da Natividade: Este é o Protoevangelho de
Santiago e suas reescritas latinas do evangelho chamado de Pseudo Mateus e Da Natividade
de Maria; 3) Apócrifos da Infância: nesta seção o autor apresenta o Pseudo Tomas grego, o
Evangelho Árabe da Infância, a História de José - o carpinteiro, Evangelho Armênio da
parte publicado em 1545.) (FISCHER, 2006, p. 73-74). Disponível em <http://www.trers.gov.br/arquivos/obras_valorizadas.pdf>. Acessado em 19 de abril de 2015.
267
Segundo Pio Fedele na obra Diritto Canonico, in ED 12 (1964). Direito Canônico é o complexo de normas que
possuem sua fonte ou na vontade divina (ius divinum, naturale e positivum) ou na vontade da Igreja Católica
(ius humanum), naquilo que concerne à organização e à atividade desta e dos fiéis, em relação aos fins
próprios da sociedade eclesiástica O Direito Canônico também é denominado ius divinum, ius sacrum e IUS
PONTIFICIUM.
Disponível
<http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/180477/mod_resource/content/1/D_Can_HSN.pdf> Acessado
em 20 de abril de 2015.
268

FARKASFALVY, Denis. Inspiration & interpretation: a theological introduction to Sacred Scripture.
Washington, DC: Catholic University of America Press, 2010, p. 50.
269
OTERO, Aurélio de Santos. Los Evangelios Apócrifos: Colección de textos griegos y latinos, version crítica,
estúdios introductorios y comentários. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2006.
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Infância, o Evangelho Latino da Infância entre outros; 4) Apócrifos da paixão, descida ao
inferno e ressurreição de Cristo: Evangelho de Pedro – o qual Otero reputa como
antiguíssimo, o ciclo completo ao redor de Pilatos e o Evangelho de Bartolomeu.
No capítulo 7 do Evangelho Árabe temos
E eis o que aconteceu enquanto o Senhor vinha ao mundo em Belém,
cidade da Judéia, no tempo do rei Herodes: magos vieram de países do
Oriente a Jerusalém, tal como havia predito Zoroastro, e traziam com eles
presentes, ouro, incenso e mirra, e adoraram a criança, e renderam-lhe
homenagem com seus presentes. Então Maria pegou uma das faixas nas
quais a criança estava envolvida e deu-a aos magos que receberam-na
como uma dádiva de valor inestimável. E nesta mesma hora, apareceu-lhes
um anjo sob a forma de uma estrela que já lhes havia servido de guia, e eles
partiram, seguindo sua luz, até que estivessem de volta a sua pátria.
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A profecia registrada em Mateus no versículo 6 faz referência ao texto do profeta
Miquéias 5.2: “E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me
sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da
eternidade.”, porém no texto apócrifo surge a personagem Zoroastro. A profecia que no
texto canônico recai sobre o profeta Miqueias270 no texto apócrifo é atribuída a Zoroastro.
Zoroastro ou Zaratrusta foi um profeta e filósofo árabe nascido na região de Ragha,
também conhecida como Ragae ou Rai, perto de Teerã, na Pérsia, hoje Irã; fundador do
zoroatrismo viveu entre 660 e 583 a.C. Essa citação de Zoroatro no Evangelho Árabe
sustenta a idéia de que os magos vieram dessa região como relatado em Mateus: Oriente.
Outra inserção que o texto apócrifo faz é o relato de Maria entregando uma das
faixas que envolvia o menino Jesus aos magos em retribuição aos presentes: ouro, incenso e
mirra. Os magos receberam a faixa reputando-a como uma dádiva de valor inestimável.

270

Não se sabe muito sobre Miqueias, porém o impacto de suas mensagens foi de grande valor. O significado
de seu nome é: “Quem é como Iahweh?” Foi contemporâneo de Isaías e seus ministérios começaram
praticamente juntos, estendendo-se até o reinado de Ezequias (Jr 26.16-19). Sua mensagem profética,
devido a sua origem humilde por nascer na aldeia de Moreset, foi contra os abusos socioeconômicos. A
situação dos moradores da aldeia era marcada pela opressão e violência por parte dos governantes de
Jerusalém. Uma situação que a seus olhos parecia a mesma de Samaria e que, por isso mesmo, merecia igual
juízo de Deus (1.2-9). Miqueias, por estar com os moradores, viu de perto homens gananciosos
desapropriando o pobre (2.1- 9); os governantes revestidos de corrupção, praticando injustiças e enorme
crueldade opressora (3.1-3,9-11) e, se não bastasse, o clero permanecia calado, temendo por suas vidas
(3.5,11). Contra tudo isso é que Miqueias pronuncia palavras proféticas de condenação, alertando os
governantes que, devido a essa corrupção, estavam violando os preceitos da aliança estabelecida por
Iahweh.
Disponível
em
<
http://www.bibliotekevirtual.org/revistas/MetodistaSP/ER/v27n02/v27n02a05.pdf>. Acessado em 19 de abril de 2015.

O capítulo 8 do Evangelho Árabe da Infância não tem paralelos no texto canônico.
Neste capítulo temos o retorno dos magos à sua terra de origem. Lá chegando foram
recebidos pelos reis e pelos príncipes que se mostraram interessados em saber o que os
magos tinham visto, o que tinham feito, como se deu a ida e a volta e quem os acompanhara
na viagem.
O ápice desse encontro se dá em torno da faixa que os magos receberam de Maria
conforme o capítulo 7. A faixa tornou-se objeto de adoração antes de ser lançada ao fogo.
Ao retirá-la do fogo viram que o pano não apresentava vestígio motivo pelo qual passaram a
beijá-la colocado-a sobre as cabeças e os olhos. A faixa foi depositada, então, junto de seus
tesourou com grande veneração.
Os reis e os príncipes apressaram-se em se reunir em torno dos magos,
perguntando-lhes o que haviam visto e o que haviam feito, como haviam
ido e como haviam voltado, e que companheiros eles haviam tido então
durante a viagem. Os magos mostraram-lhes a faixa que Maria lhes havia
dado; em seguida, eles celebraram uma festa, acenderam o fogo segundo
seus costumes, e adoraram a faixa, e a jogaram nas chamas, e as chamas
envolveram-na. Ao apagar-se o fogo, eles retiraram o pano e viram que as
chamas não haviam deixado sobre ele nenhum vestígio. Eles se puseram
então a beijá-lo e a colocá-lo sobre suas cabeças e sobre seus olhos,
dizendo: "Eis certamente a verdade! Qual é pois o preço deste objeto que o
fogo não pode nem consumir nem danificar?" E pegando-o, depositaram-no
com grande veneração entre seus tesouros.

O capítulo 9 do Evangelho Árabe da Infância relata, assim como os versículos 3, 13 e
14 do texto canônico de Mateus, a inquietação de Herodes acerca do local exato do
nascimento do Messias e o elemento onírico, ou seja, a revelação através do sonho.
Um novo elemento aparece nessa perícope apócrifa: “o canto do galo”. O canto do
galo, no texto canônico, está sempre inserido no contexto da negação de Pedro, mas no
texto apócrifo Árabe da Infância relata o momento que José se levanta para cumprir,
fielmente, o que fora revelado em sonho por um anjo. Vejamos:
Herodes, vendo que os magos não retomavam a visitá-lo, reuniu os
sacerdotes e os doutores e disse-lhes: "Mostrai-me onde deve nascer o
Cristo."E quando responderam que era em Belém, cidade da Judéia,
Herodes pôs-se a tramar, em seu espírito, o assassinato do Senhor Jesus.
Então um anjo apareceu a José durante o sono e disse-lhe: "Levanta-te,
pega a criança e sua mãe, e foge para o Egito". E quando o galo cantou, José
levantou-se e partiu.
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Segundo VAILATTI271 o canto do galo pode não ser o som emitido pelo galináceo,
mas o som da trombeta tocada pelo soldado romano de tempos em tempos ou apenas uma
referência à divisão das horas do dia.
Acontece, porém, que frequentemente os judeus se expressavam de forma
abreviada quando se referiam a essas vigílias da noite. Assim, quando
encontramos *...+ a palavra “tarde”, esta era a expressão com a qual se
referiam ao fim da primeira vigília, ou seja, 21:00h. “Meia-noite” indicava o
fim da segunda vigília. “Canto do galo” era o termo usado por eles para o
fim da terceira vigília, ou 3:00h da madrugada. E “de manhã” era o modo
como se referiam ao fim da quarta vigília, ou 6:00h da manhã. [...]ele estava
fazendo menção ao período compreendido entre as 18:00h e a meia-noite,
pois entre a meia-noite e as 3:00h da madrugada, se daria, então, o
“primeiro toque da trombeta” pela guarda romana, que era chamado em
latim de primum gallicinium.14 E, depois, entre as 3:00h da madrugada e as
6:00h da manhã, havia o secundum gallicinium15, ou seja, o “segundo
toque da trombeta”. Portanto, esse “cantar do galo” não era uma
referência ao som emitido pela ave, “galo”, mas sim uma alusão ao toque
da trombeta, conhecido em latim como gallicinium.
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Conclusão
Podemos concluir que o texto apócrifo conhecido como Evangelho Árabe da
Infância bem pouco se aproxima do texto canônico dando ênfase à adoração a uma faixa
recebida de Maria. Nos capítulos 7, 8 e 9 temos o registro da visitação dos magos ao menino
Jesus bem como o retorno dos magos à terra de origem. Algo novo surge nessa narrativa: 1)
Zaratrusta e a previsão do nascimento do Rei dos judeus; 2) o presente dado por Maria aos
magos que se transforma em objeto de adoração por parte deles e que foi guardado junto
com outros tesouros; 3) o canto do galo que desperta José que foge com sua família para o
Egito conforme orientação do anjo em sonho ressaltando, também, o elemento onírico.
Ao analisarmos os dois textos tanto o canônico quanto o apócrifo levantamos
hipóteses que caminham na seguinte direção: 1) Mateus quer mostrar que até os pagãos,
mesmo sem acesso aos textos do Antigo Testamento (Hebraico e Septuaginta) com o auxílio
dos astros teriam conhecimento do nascimento do messias; 2) Na tradição apócrifa esse
texto cria ligações com as práticas mântico-mágicas renovando, assim, o interesse nessa
271

VAILATTI, Carlos Augusto. A Verdade Sobre o “Canto do Galo” no Episódio da Negação de Pedro. [Artigo].
São Paulo, Publicação do Autor, 2011.p.6-7

antiga tradição e prática religiosa amplamente difundida no mundo mediterrâneo; 3)
Desenvolve-se uma devoção natalina popular com uso de temas folclóricos de relíquias uma
vez que aqueles que levaram presentes ao menino Jesus acabaram recebendo outro em
troca; um pano que envolvia a criança e que colocado no fogo não se incinerou e que
posteriormente adorado e guardado entre os tesouros dos magos do Oriente. 4) O
fenômeno onírico que envolve a visitação dos magos ao menino Jesus tanto no texto
canônico como no texto apócrifo revelam a importância de se acreditar e decifrar sonhos, tal
como registrado, por exemplo, registrado em A Interpretação dos Sonhos de Artemidoro de
Daldis, escrito no século II da era cristã.
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Arte e Devoção:
As funções das imagens em Livros de Horas (Século XV)
Patrícia Marques de Souza*
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Resumo: O objetivo desta comunicação será analisar as funções das imagens presentes em
um gênero de livro devocional destinado à leitura privada dos leigos cristãos. O Livro de
Horas pode ser considerado um best-seller medieval e seu período de maior produção foi
entre os séculos XIII- XV, sobretudo nos ateliês urbanos de Paris e de Bruges. A
particularidade destes livros manuscritos era a possibilidade da devoção laica, que
extrapolava o âmbito público das igrejas e dos mosteiros, além de associar a leitura e a
meditação dos textos com a contemplação das iluminuras. Cada parte do fólio que recebe a
iluminação, seja o espaço destinado à miniatura, às margens e às letras capitulares, se
relaciona com o texto que se inicia. A raridade de encontrar Livros de Horas sem imagens
demonstra a grande importância dada a estas para a plena utilização e função do livro, pois
é tarefa tanto dos textos quanto das iluminuras, recordar a história sagrada. Mas, era,
sobretudo, através das miniaturas que os fiéis poderiam visualizar e meditar sobre o tema
das cenas representadas e se comover com as figuras do Cristo, da Virgem e dos santos,
ajudando, deste modo, o cristão a buscar a sua salvação. Com efeito, as imagens medievais
devem ser entendidas como uma presentificação do invisível que se torna sensível aos olhos.
Elas deveriam estabelecer uma conexão entre os homens e o divino, além de convidar o
leitor a passar da mensagem codificada do texto para a visualidade imagética.
Palavras-chaves: Imagens. Iluminuras. Livros de Horas. Devoção Leiga. Espiritualidade Cristã.

O Livro de Horas: um best-seller medieval
Sendo o gênero de livro mais popular durante a Baixa Idade Média 272, os Livros de
Horas são livros de orações que eram feitos por leigos, nos ateliês urbanos e destinados a
leigos da alta aristocracia e ricos comerciantes 273. Sendo, geralmente, um códice manuscrito,
seu período de maior produção foi entre os séculos XIV e XV, na Europa.
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gêneros de livros produzidos no mesmo período. Cf. HAMEL, Christopher de. A History of Illuminated
Manuscripts. Londres: Phaidon Press, 2006.
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Sobre os possíveis proprietários dos Livros de Horas, consultar os estudos de: PENKETH, Sandra. Women and
Books of Hours. IN.: SMITH, L. and TAYLOR, J.H.M. Women and the Book. Assessing the Visual Evidence. The

Com a aquisição de um Livro de Horas, o fiel poderia recitar suas orações em forma de
penitência. A repetição das preces visava preparar o fiel para a sua salvação. Desta forma, o
leigo passou a ter uma nova possibilidade de devoção privada. Por serem originários do livro
de orações dos monges, o Breviário274, os Livros de Horas contém orações, antífonas e hinos
que deveriam ser recitados em momentos específicos do dia, respeitando as oito horas
canônicas275. Portanto, o nome do livro remete tanto às horas canônicas observadas pelos
monges, quanto ao seu livro de origem. Os primeiros Livros de Horas formavam uma versão
mais curta do ciclo de orações diárias e salmos recitados por membros das ordens religiosas.
Os principais ofícios que compõem os Livros de Horas são o Calendário; as passagens
dos Evangelhos; as orações marianas como Obsecro Te e O Intemerata; o Ofício da Virgem; o
Ofício da Cruz; o Ofício do Espírito Santo; os Salmos Penitenciais; as Litanias; o Ofício dos
Mortos e o Sufrágio dos Santos. Os textos eram escritos em latim, língua oficial da Igreja,
mas poderiam apresentar o Calendário ou orações escritas em língua vernácula, como o
francês ou o inglês, por exemplo.
Uma característica importante dos Livros de Horas era a simultaneidade entre os
textos e as imagens. Portanto, nos manuscritos medievais, a palavra “iluminura” serve para
designar a pintura feita sobre o pergaminho, principalmente àquelas que são feitas com
folhas de ouro. Utilizado desde o século XI, o termo tem sua origem no latim illuminatio, que
significa iluminar, trazer à luz. Mas não apenas isso: o fundo dourado assume um valor
simbólico além de seu valor material. O ouro, material mais caro e valorizado no Ocidente,
se remete à figura do próprio Cristo associado desde o século IV com o Sol, a luz do mundo,
como consta nos Evangelhos.

British Library and University of Toronto Press, 1996 e HARTHAN, John. Books of Hours and Their Owners.
Thames and Hudson. Londres. 1977.
274
Do latim, breviarium, abreviatura, abreviação. Livro litúrgico destinado aos monges e que reúne diversas
orações correspondentes a cada hora canônica e que, em princípio, era destinado ao recital privado. Assim
como o Missal, o Breviário contém todas as orações do ano religioso.
275
Na Idade Média, uma hora canônica significa um espaço de tempo reservado às orações ou à meditação. O
cristianismo, seguindo práticas seculares romanas e tradições judaicas, estabeleceu regras para o recital de
preces em momentos exatos do dia. As horas canônicas são: Matinas: 00:00; Laudes: 03:00; Primas: 06:00;
Tercias: 09:00; Sextas: 12:00; Nonas: 15:00; Vésperas: 18:00; Completas: 21:00. Harthan sugere que a variação
dos horários das estações (como o inverno e o verão) e as diferentes práticas adotadas nos monastérios
demonstram que o momento de recitação de cada hora canônica é menos rígido do que aparenta. Ver:
HARTHAN, John. Op. cit. p. 12.
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As iluminuras das Horas: uma relação de mediação entra a imagem e o espectador
A raridade de Livros de Horas sem iluminuras demonstra a grande importância dada a
estas para a plena utilização e função do livro devocional, pois era através delas que os fiéis
poderiam, sobretudo, visualizar e se comover com as histórias bíblicas. Neste sentido, as
imagens auxiliavam na experiência com o sagrado e o seu funcionamento repousava sobre
os efeitos que elas são suscetíveis de produzir no espectador276. Segundo Hans Belting:
No contexto medieval, a imagem era a representação ou símbolo de algo
que no presente só podia ser experimentado indiretamente, quer dizer, a
presença de Deus no passado e no futuro da humanidade. Uma imagem
compartilhava com seu contemplador um presente no qual só um pouco da
atividade divina era visível. Alcançava, ao mesmo tempo, tanto o interior da
experiência imediata de Deus na história passada, quanto, à frente, o
tempo prometido que está por vir. 277
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Neste sentido, a imagem medieval apresentava um caráter de mediação e de
transitus278, pois deveria favorecer uma transcendência do material para o espiritual. Ao
mesmo tempo em que poderia suscitar a memória e a meditação sobre os temas da vida da
Virgem, do Cristo e dos santos tornaria o invisível, tangível. Por isso, a imagem cristã
equivale-se a uma aparição do sagrado, a uma epifania. Como define Schmitt: “A imagem
medieval ‘presentifica’, sob as aparências do antropomorfo e do familiar, o invisível no
visível, Deus no homem, o ausente no presente, o passado ou o futuro no atual. Ela reitera
assim, à sua maneira, o mistério da Encarnação, pois dá presença, identidade, matéria e
corpo àquilo que é transcendente e inacessível.” 279
É importante salientar que neste trabalho, o termo “função” não é entendido no
sentindo funcionalista, como proposto por Durkheim, como se fosse possível falar de um
sistema fechado, pronto e perfeito. Ao contrário, as funções ou modos de funcionamento da
imagem, como propõe Baschet280 é sempre ambíguo, complexo e polivalente, pois ela é um
objeto vivo que pode se transformar, tanto no tempo do ritual quanto ao longo de sua
própria história. Por isso, o historiador deve se preocupar em explicar para o que a imagem
276
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serve levando em consideração o local específico em que ela se inscreve e sua participação
nas práticas religiosas, saindo da simples explicação da “evolução” das formas ou estilos.
Para Roger Wieck é possível dizer que os Livros de Horas continham “orações
pintadas”281, pois as iluminuras, além de cumprirem uma função de ornamentação também
exerceriam outros papéis, como suscitar a memória, a meditação e devoção de seus
usuários. Com efeito, as imagens medievais devem ser entendidas como uma
presentificação de uma realidade invisível que se torna sensível aos olhos. Os textos
reforçavam a funcionalidade das iluminuras, ao mesmo tempo em que estas reafirmavam as
mensagens escritas.

Figura 1. Lamentação sobre Cristo morto. f. 124r. Livro
50, 1, 022. c. 1460-70. Iluminado pelo Mestre
Echevinage de Rouen. Uso de Rouen. 132 fólios.
Pergaminho. Em Francês e em latim. Carimbo da Real
Biblioteca Portuguesa – Casa do Infantado. 195 x 125
mm. Setor de Manuscritos, Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro.

Na figura 1 foi representada a cena da lamentação sobre Cristo morto. O termo
“Lamentação” é usado para descrever o momento que sucede, imediatamente, a descida da
cruz, além de ser um dos sete episódios dolorosos da vida mariana lembrados no rosário.
Esta cena é geralmente de caráter narrativo, em contraste com a ‘Pietà’ (do italiano,
“piedade”), que define um aspecto mais devocional do tema, normalmente representando a
Virgem em sofrimento, a sós com o corpo de Jesus282 e que foi belamente esculpida em
mármore por Michelangelo, por exemplo. Os evangelhos canônicos não falam sobre este
episódio, mas o tema é encontrado tanto na literatura medieval quanto nas artes plásticas.
Ele apareceu primeiramente na arte bizantina, no século XII, e só começa a ser representado
no Ocidente no século posterior.
281
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No centro da iluminura temos a Virgem, retratada sentada, vestindo um manto azul e
que segura o seu Filho deitado acima de seus joelhos. A cruz, ao fundo, divide a composição
da cena e lembra o sacrifício feito por Jesus. Nota-se o sangue das chagas e do lado que foi
perfurado com uma lança, no corpo do Cristo, no momento da crucificação. Maria está
acompanhada por uma santa que está ao seu lado e que usa um véu branco. João
evangelista é o jovem, ajoelhado, que ajuda a segurar a cabeça do Cristo morto. José de
Arimatéia encontra-se atrás de João. A cena se passa em ambiente diurno, em um local
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aberto, com montanhas e árvores, ao fundo. No bas-de-page há um veado alado283. As
margens iluminadas apresentam motivos florais e vegetais.
Na figura 1, tanto José quanto a Virgem direcionam o olhar para uma jovem, ajoelhada
e em primeiro plano, trajando vestes medievais. Esta figura é interessante, pois foi colocada
muito próxima ao seu Salvador, de tal maneira que os pés do Cristo encostam-se às suas
vestes. Ela se deixou representar ao lado de Redentor em um momento tão doloroso para
Ele e sua mãe. A mulher ajoelhada olha fixamente para o Cristo morto e está com as mãos
postas, em sinal de oração. Ela pode ter sido a primeira proprietária do livro, já que o borrão
na grama sugere que uma inscrição foi apagada e com ela, talvez, o nome da antiga
comanditária284.
A representação dos comanditários, ao lado das suas figuras de devoção, era uma
prática relativamente comum na iluminação dos Livros de Horas mais rebuscados. Na figura
1, temos o exemplo de uma iluminura que demonstra a relação esperada entre o fiel e as
imagens: estas deveriam mediar o acesso ao divino e gerar devoção. Neste exemplo, foi
possível perceber que a dimensão afetiva da imagem é ressaltada e poderia ter um efeito
provável sobre o leitor: gerar comoção. Assim, era esperado que o usuário do livro se
identificasse com as figuras representadas e se colocasse no lugar delas.
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Na iconografia medieval, o veado pode ser um símbolo da prudência, já que este animal é sábio em enganar
os caçadores. Também era o emblema de Carlos VI (1368-1422), rei da França. HALL, James. Op. cit. pp. 254255.
284
Atualmente, o livro apresenta a capa com o super libris e as folhas de guarda com as armas do marquês de
Pombal.

Figura 2. Lamentação sobre Cristo morto
(detalhe). f. 124r. Livro 50, 1, 022. c. 1460-70.
Setor de Manuscritos, Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro.

A troca de olhares sugerida entre os personagens é bastante significativa (figura 2): a
jovem, prostrada aos pés do Cristo morto, olha fixamente para o seu Deus, que está no colo
da Virgem Maria. Esta última devolve o seu olhar para a leiga. Ao mesmo tempo, existe o
olhar do espectador da imagem que também ajuda a construí-la, já que o exercício do olhar
está sempre carregado com as memórias e as experiências pessoais do contemplador 285. Ao
mesmo tempo, não devemos esquecer-nos das imagens mentais, ou seja, as imagens que já
compõem o repertório imagético do fiel. Portanto, ao ver uma imagem material, o
espectador é afetado por lembranças afetivas provocando nele um impacto e ajudando na
sua experiência com o divino. É o que Bosi chama de olhar receptivo: o momento em que o
ato de ver transcende o olho humano286.

Considerações finais
A partir do século XIV os leigos adotaram definitivamente a prática monástica de ter
imagens e livros devocionais, como os Livros de Horas. A partir de então, a espiritualidade
laica combinava a recitação de orações com a apreciação de imagens privadas e portáteis,
possivelmente leituras e a meditação silenciosa. Estimulados pela Igreja, sobretudo pelas
ordens mendicantes, as imagens materiais deveriam auxiliar o fiel a se identificar e se
comover com as passagens dos evangelhos, sobre infância de Cristo, a vida de sua mãe e dos
santos.
Neste sentido, as imagens foram consideradas mais eficazes que os textos para
passar os ensinamentos da doutrina cristã, para lembrar a história sagrada e para estimular
a devoção e até mesmo uma mudança de comportamento. Enquanto as imagens fossem
contempladas, era esperado que o fiel pudesse internalizar os ensinamentos e as boas ações
285

DIDI- HUBERMAN, Georges. O que nos vemos, o que nos olha. 2ª edição. Editora 34, 2010.
BOSI, Alfredo. Fenomenologia do olhar. In: NOVAES, Adauto. O olhar. Companhia das Letras, 1988. pp.6786;
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do Cristo e repeti-las. Com a aquisição de imagens privadas, o fiel teria a possibilidade de um
contato mais íntimo com as figuras evocadas. Na medida em que ela concentra um poder
eficaz, ela não pode ser entendida apenas como uma representação, mas como presença do
sobrenatural que ela figura.
Com efeito, os séculos XIV e XV podem ser caracterizados como um período que
estimulou com entusiasmo, um diálogo entre o fiel e a imagem cristã: estas lhe deviam falar
pessoalmente e por isso elas se multiplicaram, em diferentes suportes e invadiram o
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ambiente doméstico tanto da corte quanto entre os ricos comerciantes, além das casas dos
mais simples, possível graças a popularização das xilogravuras e da invenção dos tipos
móveis. Por isso, é preciso estar atento ao lugar social da imagem e aos seus modos de
funcionamento. Sua importância é de assegurar a mediação entre o plano terrestre e o
além. Longe de pretender encarnar o próprio Deus ou os santos, é importante que o divino
habite a imagem e seja uma de suas moradas ou um local que ele possa se manifestar.
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Reúne trabalhos cujo eixo temático central seja religião e Estados Unidos. Buscamos com
este GT abrir mais um canal que promova o encontro e o diálogo entre pesquisadores que
estudam por diferentes abordagens a sociedade norte-americana e seu respectivo campo
religioso. Desta forma, espera-se trabalhos que abordem as relações entre religião e política
nos Estados Unidos, relações entre igreja e Estado, religião e espaço público,
fundamentalismo religioso, religião e ciência, religião e identidade nacional, diversidade
religiosa, religião e cultura, entre outros que se insiram nestas perspectivas. Podem ser
contemplados trabalhos das diferentes áreas das ciências humanas e sociais, como a Ciência
da Religião, Filosofia, Sociologia, Histórica, Teologia, Psicologia, e seus respectivos enfoques
metodológicos, e que tenham como foco as relações entre religião, cultura e sociedade nos
Estados Unidos, desde a sua formação até a contemporaneidade.

Política e Religião: o dilema Fundamentalista cristão nos Estados Unidos
(séc. XX-XXI)
Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior*
Resumo: Este artigo pretende problematizar as diferentes formas com as quais grupos
religiosos fundamentalistas cristãos buscaram atuar no cenário político dos Estados Unidos
ao longo do século XX. Após uma grande exposição midiática, ainda na década de 1920,
quando líderes de igrejas fundamentalistas trabalharam ativamente, sendo ridicularizados
pela grande imprensa, na condenação do professor de biologia John Scopes, por ensinar a
teoria darwinista em suas aulas, podemos perceber a construção de um discurso de
afastamento da vida política do país, mas que pode ser questionado à luz da análise da
trajetória pública de alguns de seus líderes religiosos.
Palavras-chave: Estados Unidos, Fundamentalismo Cristão, Jerry Fawell

Introdução
Os anos 1980 nos Estados Unidos são caracterizados como um momento de forte
reação conservadora aos avanços sociais conquistados durante o movimento pelos Direitos
Civis e da contracultura nas duas décadas anteriores. A vitoriosa campanha do então
candidato do partido Republicano à presidência do país, Ronald Reagan 287, defendendo uma
agenda econômica e social contrária ao welfare state e à liberalização dos costumes, contou
com o forte apoio de diversos grupos religiosos conservadores, dentre os quais, destacaramse líderes de denominações cristãs fundamentalistas.
De modo geral, atuação da Direita Cristã288 no cenário político dos Estados Unidos
nos últimos 30 anos e, especificamente, a atuação de proeminentes pastores
fundamentalistas cristãos nos debates públicos daquele país, têm despertado grande
interesse de cientistas políticos, historiadores e sociólogos. No que concerne aos objetivos
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Professor Adjunto de História da América da Universidade Federal do Amapá / Campus Binacional do
Oiapoque.
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Ronald Reagan governou os Estados Unidos entre 1981 a 1989.
288
É importante destacar que embora liderassem a Direita Cristã, os Fundamentalistas Cristãos não eram o
único grupo religioso atuante no interior do bloco. Este era ainda formado por denominações evangélicas não
fundamentalistas, e mesmo por setores da Igreja Católica, o que pressupõe dinamismo nas negociações e
tensões internas. Para saber mais ver: FINGUERUT, Ariel. Formação, crescimento e apogeu da direita cristã nos
Estados Unidos. (in) SILVA, Carlos Eduardo Lins da (Org) Uma Nação com alma de Igreja: religiosidade e
Políticas públicas nos EUA. São Paulo: Paz e Terra, 2009.
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deste artigo, vale ressaltar a surpresa que assaltou os observadores, ainda nos anos 1980, ao
identificarem o “retorno” dos fundamentalistas cristãos ao cenário institucional da política
nacional.
Tal surpresa pode ser justificada pela retórica de isolamento construída, a partir da
década de 1930, entre diversas igrejas fundamentalistas. Estas propagavam a ideia da
necessidade de afastamento da sociedade secular, de modo a preservar seus fiéis da
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exposição ao que consideravam o declínio espiritual e moral da nação. Tal necessidade
baseava-se no Pré-milenarismo, que pressupõe o retorno de Jesus Cristo antes do reino de
mil anos. Esta perspectiva teológica induziria os grupos religiosos à passividade política,
posto que o principal objetivo não seria construir o reino de Deus na Terra para aguardar o
retorno do filho de Deus, - visão Pós-milenarista -, mas salvar o maior número de almas para
que estas pudessem alcançar o reino de mil anos após a volta de Cristo.
Neste sentido, diversas denominações fundamentalistas cristãs construíram ao longo
do século XX espaços próprios de sociabilidade para além dos muros da igreja, como clubes,
casas de férias, escolas, universidades, etc., além de programas de rádio e, posteriormente,
televisão.
De fato, se pensarmos na dinâmica política institucional, raras foram as participações
efetivas de reverendos, representantes ou membros de igrejas fundamentalistas no cenário
político norte-americano289.
Entretanto, ampliando o campo tradicionalmente associado à política institucional,
podemos identificar outros métodos utilizados por grupos fundamentalistas para debater as
principais questões nacionais e influenciar a participação política de seus fiéis.
Como afirma Aline Coutrot (2003, p.337),
Se consideramos que religião e política são distintas, é preciso então
pesquisar as mediações que estabeleceriam entre elas relações de
interdependência. Da natureza e da amplitude destas decorrerá o interesse
que lhes devotará a história do político. O fundamento de todas essas
289

A opção pelo termo “norte-americano” para designar os cidadãos dos Estados Unidos se deve ao fato de ser
comumente utilizado entre os brasileiros para identifica-los. De fato, há uma imprecisão conceitual, uma vez
que México e Canadá também integram a América do Norte. Vale ressaltar ainda a existência de amplo debate
em torno das expressões “americano, “norte-americano” e “estadunidense”; entretanto, para não extrapolar
os objetivos deste artigo, não será possível um aprofundamento do tema.

mediações reside no fato de que a crença religiosa se manifesta em Igrejas
que são corpos sociais dotados de uma organização que possui mais de um
traço em comum com a sociedade política. Como corpos sociais, as Igrejas
cristãs difundem um ensinamento que não se limita às ciências do sagrado
e aos fins últimos do homem. Toda a vida elas pregaram uma moral
individual e coletiva a ser aplicada hic et nunc; toda a vida elas proferiram
julgamentos em relação à sociedade, advertências, interdições, tornando
um dever de consciência para os fiéis se submeter a eles. Definitivamente,
nada do que concerne ao homem e a sociedade lhes é estranho, mesmo
que de uma época para outra a insistência em certos preceitos tenha
eclipsado outros.

Embora o foco de Coutrot seja a participação da Igreja Católica na política francesa,
sua reflexão nos ajuda a pensar, de modo amplo, as mediações possíveis entre religião e
política, questionando uma suposta dicotomia entre o fiel e o eleitor. Neste sentido,
devemos questionar se a retórica fundamentalista de afastamento da vida política não
significava na prática o oposto, ou seja, um instrumento que lhes dava voz de autoridade à
dinâmica política dos Estados Unidos.
Distanciamento relativo:
Embora muitos autores identifiquem no terceiro grande despertar religioso norteamericano290 as raízes do fundamentalismo cristão, o termo foi cunhado apenas após a
publicação, entre 1910 e 1915, de 12 volumes contendo artigos teológicos intitulados The
Fundamentals. As obras criticavam diretamente o catolicismo, o darwinismo, a teologia
liberal, o socialismo, a filosofia moderna, o ateísmo, etc.
O primeiro quarto do século XX marcou, nos Estados Unidos, o avanço do secularismo
e do cientificismo. No bojo desse processo, alguns estados mais conservadores
pretenderam, através de leis específicas, combater tais tendências. Assim, em 1925, o
estado do Tennessee aprovou a Butler Act proibindo o ensino da teoria evolucionista nas
escolas públicas. O então professor de ciências e matemática, John Thomas Scopes,
desobedeceu sistematicamente a lei, sendo processado pelo estado.
290

Na história dos Estados Unidos são identificados 4 grandes despertares religiosos. Sua cronologia ainda é
motivo de debates na historiografia, entretanto, podemos datá-las, grosso modo, da seguinte maneira: O 1º
entre 1730 -1755; o 2º.entre 1790-1840; o 3º. Entre 1850-1900; e o 4º.entre 1960-1980. Para alguns autores,
no início do século XXI, durante as duas administrações de George W. Bush (2000-2008), os Estados Unidos
teriam vivido um 5º. despertar religioso.
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O Monkey Trial291, como o caso foi apelidado pela imprensa, envolveu figuras
conhecidas nacionalmente, como William Jennings Bryan, candidato democrata por 3 vezes
à presidência dos Estados Unido, atuando na acusação, por convite da World Christian
Fundamentals Association, e o advogado Clarence Seward Darrow, líder da American Civil
Liberties Union (ACLU), atuando na defesa do professor John Scopes.

O julgamento teve

ampla cobertura midiática, repercutindo em todo o país, sendo apresentado pela imprensa
como uma batalha entre o velho e o novo, o rural e o urbano, o obscurantismo e o
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progresso.
Neste contexto, os fundamentalistas cristãos foram os que mais se empenharam
publicamente pela condenação do professor. Embora a decisão final tenha sido favorável ao
estado do Tennessee, sendo o jovem Scopes multado em 100 dólares. Nos anos
subsequentes ao caso Scopes, os fundamentalistas cristãos tornaram-se cada vez mais
associados a grupos religiosos radicais como: World Christian Fundamentals Association,
Bible Crusaders of America, Bryan Bible League e Defenders of the Christian Faith.
O processo de radicalização do discurso fundamentalista, baseado na interpretação
literal da Bíblia, acarretou a construção de uma retórica de afastamento da vida política
como única forma de preservar os seus valores religiosos da influência do mundo moderno.
Por outro lado, é incorreto caracterizar os fundamentalistas como um grupo isolado, vivendo
no interior sulista e rural dos Estados Unidos.
Como afirma Bjerre-Poulsen (1988, p.97),
“o desenvolvimento de instituições fundamentalistas *entre 1930 e 1950+
demonstram claramente suas ambiguidades com relação à cultura [secular]
americana. Os fundamentalistas estão divididos entre a pureza da doutrina
e o desejo de interagir com a sociedade ao redor. O dilema entre a salvação
individual através do separatismo, e o compromisso de espalhar o
evangelho e deter a maré de modernismo através da ação social, tem se
mantido como uma tensão não resolvida do fundamentalismo. Os
fundamentalistas fundaram suas próprias instituições e organizações
profissionais, a fim de suportar a atração da vida moderna. Neste processo,
no entanto, eles assumiram a competição com as suas contrapartes liberais
ou seculares, e perderam grande parte de sua alegada inocência”.
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Julgamento do Macaco.

Não por acaso, os pastores fundamentalistas foram um dos primeiros representantes
religiosos a se utilizarem das rádios e, posteriormente, dos canais de televisão, como meio
de divulgação de suas ideias e crenças
Logo, as interpretações históricas que vislumbraram um isolamento dos
fundamentalistas cristãos da vida política norte-americana, após os anos 1920, não levaram
em conta diferentes formas de atuação política, não restritas necessariamente às
instituições tradicionais.

Intervenção objetiva:
Para delinear nosso objetivo neste artigo, torna-se interessante analisar a trajetória
de um dos pastores fundamentalistas de maior proeminência na segunda metade do século
XX nos Estados Unidos.
Em 1956, o jovem pastor Batista Jerry Falwell fundou, na cidade de Lynchburg,
Virgínia, a Thomas Road Baptist Church (TRCB). Inicialmente com poucos fiéis, Falwell
desenvolveu diferentes formas de divulgação da sua congregação, tornando-a, na década
seguinte, uma das primeiras megachurch dos Estados Unidos.
Segundo Macel Falwell, esposa de Jerry Falwell foi durante uma noite enquanto
música juntos, que este lembrou-se de como havia sido tocado pela palavra de Deus ao ouvir
o programa de Charles Fuller na rádio. Tiveram então a ideia de procurar a rádio local para
alugar um horário em que pudessem proferir sermões e divulgar a agenda semanal da
TRBC.292
No primeiro ano de atividades, a TRBC viu crescer exponencialmente o número de
fiéis, alcançando em 1957, um total de 500. Em pouco tempo, Falwell entrou para o seleto
grupo de pastores televangelistas. Poucos sermões proferidos por Falwell em seus primeiros
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A partir da década de 1920 e 1930, o rádio passou a ser utilizado por importantes figuras do protestantismo
norte-americano como meio de evangelização. Além de Charles Fuller, podemos citar ainda Aimee Semple
McPherson, Paul Rader e Billy Graham (este último nos anos 1940) como pioneiros em fazer pregações e
adaptar suas mensagens para o novo veículo. Para uma análise mais aprofundada sobre o impacto do rádio na
religiosidade norte-americana, ver: HANGEN, Tona J. Redeeming the dial: radio, religion and popular culture in
America. Chapell Hill: University of North Carolina Press, 2002.
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anos foram registrados, sendo que destes, a ampla maioria se relacionava com temas como
conversão, métodos de oração, interpretação de passagens bíblicas, etc. Porém, um
polêmico sermão proferido em 1958 foi o escolhido por Falwell para ser transcrito e enviado
pelo correio ao público de seu programa de televisão. O sermão intitulado “Segregation or
Integration, Which?”293 fazia referência direta à decisão da Suprema Corte em 1954, no caso
Brown vs Board of Education294, que considerou inconstitucional a segregação racial nas
escolas públicas.
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Tal decisão, considerada uma das mais importantes vitórias do movimento pelos
direitos civis nos Estados Unidos, gerou uma forte reação nos anos seguintes de grupos
sociais e políticos defensores da manutenção de escolas segregacionistas. Segundo relatório
produzido pelo Civil Rights Moviments Veterans295, na Virgínia, estado onde Jerry Falwell
atuava, houve uma intensa resistência em acatar a decisão da Suprema Corte. Foram
instituídas várias ações com intuito de dificultar a matrícula de alunos negros em escolas
públicas anteriormente exclusivas para brancos e, através da construção de novas escolas
dedicadas aos negros, como a Motom High School, tentou-se em diversos estados do Sul,
comprovar que a tese “separate but equal”296 era na verdade benéfica aos negros.
O senador federal Harry Byrd, uma das figuras proeminentes do partido democrata
na Virgínia, liderou um grupo de 81 senadores na elaboração de um documento intitulado
The Southern Manifesto297, criticando asperamente a decisão da Suprema Corte,
interpretada como um abuso do judiciário na esfera legislativa estadual e federal. O
manifesto alegava que a própria Suprema Corte em casos anteriores havia referendado o
modelo “separate but equal”, garantindo o direito dos pais de educarem seus filhos como
achassem mais adequado. Segundo o manifesto, a mudança de interpretação, além de ilegal
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Os originais, depositados no Arquivo de Lynchburg, encontram-se perdidos. Agradeço à antropóloga Susan
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nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade, ou bens sem processo legal, ou negar a qualquer
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e não baseada na jurisprudência norte-americana, criaria animosidades e choques entre
brancos e negros nos Estados Unidos.
Foi neste contexto de amplo debate e polarização social que Falwell proferiu o
controverso sermão “Segregation or Integration, Which?”, onde colocou-se contrário a
decisão da Suprema Corte. Segundo o pastor, a decisão de 1954 havia criado o caos social e
estimulado tensões raciais até então inexistentes nos Estados Unidos. Este discurso alinhavase com as vozes políticas analisadas acima. Entretanto, Falwell encontrou na Bíblia a
justificativa para a manutenção da segregação nas escolas públicas. Mais do que considerar
uma intervenção indevida do judiciário no campo legislativo, Falwell considerou que houve
uma intervenção do judiciário nos preceitos da Bíblia, o que para um pastor
fundamentalista, era ainda pior.
Interpretando as questões raciais a partir de uma leitura literal e específica da Bíblia,
Falwell alerta para os perigos de desobediência às ordens de Deus, subjugando a
Constituição norte-americana aos escritos sagrados. Casais inter-raciais, portanto, seriam a
vingança divina, resultando numa desagregação da sociedade norte-americana. Para o
pastor, estabelecendo uma interessante relação entre o cristianismo, política interna e
política externa, a maior beneficiada com o fim da segregação nas escolas públicas seria a
União Soviética (URSS).
“Quem, então, está propagando essa coisa terrível? Em primeiro lugar, eu
vejo as mãos de Moscou por trás. Em segundo lugar, vemos aqueles que
querem usar uma ferramenta tão terrível como essa para ganhar poder
político. Finalmente, vemos o próprio Diabo por trás disso. O que a
integração das raças fará conosco? Ela vai, eventualmente, destruir nossa
raça. [...] Amigos cristãos, precisamos orar como nunca antes. Oração muda
a coisas. Se orarmos com suficiente fervor, Deus pode tocar os corações dos
nossos líderes em Washington, e algo será feito. Ore pela Suprema Corte.
Ore pela atual administração” 298.

298

No original: Who then is propagating this terrible thing? First of all, I see the hands of Moscow in the
background. Secondly, we see those who would use such a terrible tool to gain political power. Finally, we see
the Devil himself behind it. What will integration of the races do to us? It will destroy our race eventually [...]
Christian friend, we need to pray as never before. Prayer change things. If we pray fervently enough, God can
touch the hearts of ours leaders in Washington, and something will be done. Pray for the Supreme Corte. Pray
for the administration in power
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Neste sentido, fica evidente a conexão do sermão proferido por Jerry Falwell com as
principais questões políticas de âmbito nacional nos Estados Unidos em fins da década de
1950, ou seja, a segregação racial e o combate ao comunismo.
De fato, o discurso segregacionista entre os pastores batistas era a norma naquele
momento. Embora seja preciso apontar a exceção de Billy Graham que, em 1952, passou a
defender a integração racial nas escolas batistas e retirou o muro que separava a seção dos
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brancos e dos negros em sua igreja.
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The City of Zion in Puritan Hymns - uma análise do discurso Jeremiad na
condução dos peregrinos
Guidyon Augusto Almeida Lima*

Resumo: O presente trabalho tem por interesse apresentar uma análise da presença do
discurso Jeremiad tendo como objetos de analises dois hinos de aclamação puritanos (do
Novo Mundo), através da presença da figura de Zion. Zion (ou Sião) é retratada como a
cidade de Deus (havendo perspectivas de que os escolhidos para a salvação habitem a
Cidade) no topo do Monte Sião (Isaías 2: 2 – 4; 25: 6-8; Salmos 69: 35 – 36), do qual de seu
templo adviriam suas leis e desígnios de sua graça, para a condução de seu povo. Os Hinos
apresentam uma concepção ultraterrena da figura de Zion, encarnada como a Cidade no
Topo da Colina, exemplo da condução (e desejo de alcance) dos eleitos, conforme palavras
de John Winthrop ainda no Arbella, e seguidamente empregado dentro do convívio social
puritano até o início do século XVIII. A aplicação do discurso da Jeremiad, presente nos
Hinos, pode ser assim vista como um pilar dentro da enraizada concepção religiosa da
sociedade de colonos puritanos da Nova Inglaterra, tendo por sua base figuras bíblicas
evocadas do Velho Testamento.
Palavras-Chave: Zion; Puritan; Jeremiad; História da Religião;

“Who shall ascend thy heavenly place, Great God, and dwell before thy face?” 299,
questiona os dois primeiros versos do hino 64 “The Citizen of Zion” (O Cidadão de Zion), e o
mesmo responde em suas próximas estrofes: “The man who loves religion now, And humbly
walks with God below”300. Os motivos que movem este questionamento, assim como a
resposta que lhe foi dada, são a força motriz deste estudo, que apresentará uma análise
sobre dois hinos retirados do livro The Puritan Hymn and Tune Book (Boston, 1859) 301,
traçando um paralelo entre a figura da cidade de Zion utilizada nos hinos, com seu uso no
discurso Jeremiad.
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“Quem ascenderá a teu lugar celestial, Grande Deus, e habitará perante tua face?” Tradução livre.
300
“O homem que ama a religião agora, e humildemente anda com Deus abaixo” Tradução livre.
301
Livro produzido pelo Boston: Congregational Board of Publication. Boston., em 1859, sendo uma coletânea
de hinos e musicas puritanas de ordem pública e privada.
299
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Zion é extremamente trabalhada ao longo do Velho Testamento (Isaías 2: 2 – 4; 25: 68; Salmos 69: 35 – 36; Jeremias 12: 31 e 26: 18; Deuteronômio 4: 48 etc.), geograficamente
localizada ao topo do Monte Sião, perto da cidade de Jerusalém, encarnaria uma figura tanto
do terreno, quanto do celestial. Morada e templo de Yahweh (Salmos 132: 13 – 18), de Zion
advinha a justiça e luz de Deus, sendo o local onde o povo escolhido habitaria à face do Pai,
livre dos males e gozando das bem-aventuranças celestiais, segundo Isaías 51:16 “E ponho
as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão; para plantar os céus
841

e para fundar a terra, e para dizer a Zion302: Tu és meu povo.”; e Isaías 35:10 “E os
resgatados do Senhor voltarão; e virão a Zion com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as
suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, e dele fugirá a tristeza e o gemido.”.
Uma reflexão acerca do significado perpétuo entre Zion e o pacto dos peregrinos do
Velho testamento como povo escolhido pode ser encontrado no Livro de Hebreus e Isaías,
cabendo ao próprio entendimento no que tange aos peregrinos puritanos e seu êxodo,
compreender as bases literárias de sua ideologia. A obra de Hulisani Ramantswana,
intitulada “Mount Sinai and Mount Zion: Discontinuity and continuity in the book of
Hebrews”, apresenta uma reflexão que nos parece cara a este quesito quando cita que “*...+
Mount Zion had perpetual significance as the destination, the dwelling place of God and his
people.”303 (RAMANTSWANA, 2013).
Reteremo-nos aqui a analisar os hinos pelo viés da Jeremíada puritana das colônias
norte-americanas, sendo que “O objetivo dos jeremíadas era direcionar o povo ameaçado de
Deus para cumprir seu destino, guiá-los individualmente para a salvação e coletivamente
para a cidade americana de Deus.” (BERCOVITCH, 1978:9). A “cidade americana de Deus”,
evocada ainda no Arbella por Winthrop como “A cidade no Topo da Colina”, convocava à
todos os peregrinos puritanos para reafirmar seu pacto para com Deus, sendo assim a Nova
Israel,
Questionamos-nos à cerca de como este elemento de coesão social (a máxima de um
“elemento de Fé”, tomando emprestados os termos reflexivos de Gramsci) agia para moldar
uma das bases sociais da sociedade norte-americana, então no século XVII. Os Hinos nos
apontam para um viés desta construção: o sentido do discurso social através da aclamação
302

Preferimos manter o termo Zion, ao invés de sua tradução “Sião” durante as traduções ou citações bíblicas
(em português), para evitar possíveis confusões com os nomes e as devidas referências de cada um.
303
“Monte Sião tinha um significado perpétuo como o destino, a morada de Deus e seu povo.” Tradução livre.

religiosa. Lembremos-nos que os Hinos evocam uma ideia de reunião comunal para as
preces e remissão dos pecados, tão caro para o cotidiano puritano em cidades como Boston
e Salém por exemplo. O Hino 262: “The Way of Sin not the Way to Heaven.” (“O Caminho do
Pecado não é o Caminho para o Céu.”) apresenta logo em suas duas primeiras estrofes essa
perspectiva de que os pecados tende ser redimidos para que se alcancem os céus, assim
como a colina de Zion, estando de acordo com a vontade divina: “1. Can sinners hope for
heaven. Who love this world so well? Or dream of future happiness, While on the road to hell
? – 2. Can sin's deceitful way Conduct to Zion's hill? Or those expeet with God to reign Who
disregard his will?”304
Afinal pecadores poderiam chegar à Zion e pactuar como escolhidos sobre as
benesses do Pai? Na tradição puritana os pecados de um individuo seriam comungados pela
comunidade, sendo um dos pontos de maior pauta dentro da linha ideológica puritana a boa
conduta (e salvação) individual para o aproveitamento coletivo das graças divinas e real
criação da Igreja (ou tempo) de Deus na terra, sendo o exemplo na condução como “A
Cidade no Topo da Colina”, a Zion terrestre, por assim definir. Conforme o Hino, como
esperar que aqueles que alçam chegar a Zion e reinar juntamente com Deus poderiam
contrair sua vontade e andar no caminho do pecado, que necessariamente só levaria ao
inferno (e as consequentes danações)? Afinal Zion “será remida com juízo, e os que voltam
para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos; e
os que deixarem o Senhor serão consumidos.” (Isaías 1: 27 – 28).
O apelo pela austeridade moral na vida cotidiana incutido no Hino concebe um
exemplo do fator preponderante da Jerimiad, sendo um “*...+ “sermão político” para
Bercovitch, constituiu o principal veículo para a significação de uma sociedade fundada em
um “Estado-Igreja” no qual não apenas teologia e política eram indissociáveis, como
também eram os instrumentos de modernização e progresso com vistas à realização do
reino de Deus na terra.” (RESENDE, 2009). Concebemos os Hinos, tal como Bercovitch, como
um “sermão político”, adicionando a concepção de que os mesmos ocupam um papel de
símbolos de transmissão muito mais que de meras mensagens, mas como uma complexa
linha imagética (que articula diversos valores sociais – de bases no Velho testamento 304

“1. Pecadores podem esperar pelo céu. Quem ama este mundo tão bem? Ou sonha uma felicidade futura,
Enquanto está na estrada do inferno? - 2. Pode o pecado de forma enganadora, Conduzir a Colina de Zion? Ou
aqueles que esperam com Deus reinar Quem desrespeitaria a vontade dele?” Tradução livre.
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reforçados cognitivamente pela exaltação comunal), que contribuiu para sedimentar as
bases da ideologia dos puritanos.
A própria formação dos peregrinos puritanos, advindos de classes mais esclarecidas e
sua constante disposição para com o ensino das letras, contribuiu para a construção de uma
“cultura dominante”, de forma que o lócus da própria imagem de comunidade sempre
esteve presente. No Hino 64, a busca (e atenção) para com os valores e para com o
“neighbor”305 tomam papel especial dentro do discurso de condução austera e remissa de
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vida:
“2. Whose hands are pure — whose heart is clean; Whose lips still speak
the thing they mean; No slanders dwell upon his tongue; He hates to do his
neighbor wrong. – 3. He loves his enemies — and prays; For those who
curse him to his face; And does to all men still the same; That he could hope
or wish from them.”306

“Quem ascenderá a teu lugar celestial, Grande Deus, e habitará perante tua face?”
nos questionamos sistematicamente, seguindo o primeiro verso do Hino “The Citizen of
Zion”. Ao que nos parece (avaliando o decorrer dos Hinos selecionados) somente o homen
(em sentido de raça, não sendo aqui distintos os gêneros homem e mulher) que seguir
certos princípios morais que envolvem tanto suas ações para consigo (temperança, verdade
e esforço) quanto para com o próximo (amor e perdão) mesmo este sendo seu inimigo. O
trecho do Hino evoca figuras como a da verdade (esboçada pela não propagação de
mentiras/calúnias) e do amor ao próximo, vontades divinas, sendo a do sétimo mandamento
“Não levantar falso testemunho” estampada na pedra dos 10 Mandamentos. O caráter de
“eleito” evocado como base do entendimento puritano, reforçado pela “Jeremíada” entre
em pauta novamente, incutido através da condução de seus atos e postura moral, símbolo
de sua condição.
305

Uma nota: Em tradução literal dos dias atuais “vizinho”, difere um pouco do que pelo que avaliamos em
pesquisas. Segundo o “An American Dictionary of the English Language ; intended to exhibit. Vol. 1” (Nova
York, 1828) disponível em: http://www.archive.org/details/americandictiona01websrich - a palavra “neighbor”
em épocas encarnaria uma perspectiva de maior proximidade, sendo o “vizinho” alguém ao qual se visitasse
com frequência e tivesse reais ligações, logo a figura da “pessoa próxima” ou “do próximo”.
306
“2. Cujas mãos são puras — cujo coração está limpo; Cujos lábios ainda falam o que querem dizer; Calúnias
não habitam sua língua; Ele odeia fazer o errado ao seu próximo. – 3. Ele ama a seus inimigos — e reza;
para aqueles que
o amaldiçoam
em
sua
face;
E todos os
homens continuam os mesmos;
Que ele poderia esperar ou desejar deles.” Tradução livre.

As bases literárias presentes nos Hinos nos incutem novas reflexões sobre o papel da
educação na vida dos colonos, assim como o processo de interpretação da obra do Velho
testamento e dos interesses envolvidos na produção destes mesmos Hinos. Perguntamosnos: “Há um real interesse em manipular a construção destes Hinos de exaltação?”, “quem
necessariamente se beneficiaria com estes valores cada vez mais enraizados na sociedade?”,
“o imaginário social construído por puritanos nas colônias de fato mantinha-se rege as
premissas de valores austeros?” e finalmente: “A Jeremiad se manteve como um discurso de
reavaliação das condutas individuais, para um alinhamento em torno da obra da salvação,
sendo assim somente um artifício, ou de fato fora enraizado como um elemento cultural, um
símbolo a ser pautado através das eras?”. Perguntas de fato profundas para que tenhamos a
arrogância de respondê-las com uma real propriedade, algo que exigiria maiores pesquisas e
um espaço maior do que deste pequeno artigo, mas tentaremos explanar um pouco sobre as
mesmas:
I - O interesse na construção do texto dos Hinos pode bem sofrer sua própria
manipulação, mas a configuração complexa da sociedade puritana me faz crer que a
interpretação da palavra bíblica e os preceitos já pautados desde o “êxodo” da Inglaterra,
agiam no ato de formulação dos Hinos. Fosse pelo pastor da igreja, por algum membro da
congregação, ou mesmo no âmago das famílias, os preceitos já de alguma forma estavam
presentes. Claro que como pautamos nenhuma sociedade complexa esta livre do jogo de
interesses em meio à suas relações sociais: pastores, membros da administração da cidade
(congregação) dentre outros bem poderiam colocar seus interesses na formulação dos
Hinos, quaisquer que fossem almejando uma gama de objetivos com isso. Um caráter a
pensarmos é a própria subjetividade presente em cada um dos Hinos, expostos à
criatividade e crenças (mais arraigadas ou menos arraigadas na perspectiva religiosa) de seus
criadores.
II – O debate a cerca da historiografia das colônias puritanas nos fornece diversas
perspectivas sobre a maior ou menor profundidade da aceitação e interiorização dos valores
austeros e conceitos religiosos dentro da esfera social e cotidiana dos colonos. Casos como o
de Salém apresentam as ações e consequências de uma quase “teocracia” social instituída,
chegando até os limites de uma histeria social. Mas a empreitada colonial possuía diversas
faces, e locais como as colônias não necessariamente puritanas, apresentam casos da
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convivência mais tranquila com os preceitos e a própria tolerância religiosa como no caso da
Colônia de Rhode Island.
III - A forma do discurso Jeremiad nos faz questionar sua própria função dentro do
imaginário, e se sua efetivação se tornou um recorrente recurso dentro da sociedade norteamericana que se organizou posteriormente, até os dias de hoje. Este retorno aos valores
fundadores (e fundamentais) da sociedade atravessou o período de auge do puritanismo
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norte-americano (meados do século XVII e primeiras décadas do século XVIII), enraizado
como um símbolo da cultura dos Estados Unidos ao longo de sua história. O efeito que este
recurso cultural obteve difere em cada época, assim como a forma e meios aos quais é
abortado, mas seu uso literal ou mesmo por vezes nas “entrelinhas” se faz presente, como
nos apontam diversos autores, dentre eles: MARSDEN, 2006; BERCOVITCH, 1978 e 1988;
RESENDE, 2009; KARNAL 2010; SWATOS,1998.
A condição simbólica dos Hinos como uma complexidade de imagens representativas
nos faz questionar até que ponto era enraizado a ideologia puritana de uma “sociedadereligiosa”, assim como de um “Estado-teológico” (uma teocracia). Cercados por uma rede de
símbolos em seu cotidiano, a empreitada puritana (aqui cabe ressalva de que deverás não
fora a única dentro da colonização norte-americana) nos concebe um real quadro de
possibilidades para refletir sobre a teologia política e o condicionamento social, questões
que não chegamos a abordar com maior profundidade neste trabalho, mas que abrem uma
gama de horizontes para a pesquisa.
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Jerry Falwell: a reforma do fundamentalismo e sua reinserção no espaço
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Resumo: Esta comunicação procura tecer considerações sobre o chamado movimento da
Nova Direita Cristã fundamentalista norte-americana em curso no cenário político dos EUA,
e que entre os anos de 1979 e 1989, foi conduzido pela organização de lobby político
denominada Moral Majority (“Maioria Moral”), com a destacada liderança do pastor
fundamentalista Jerry Falwell, seu co-fundador, que decidiu posicionar-se contra o princípio
tradicional batista da separação entre igreja e estado. Este trabalho visa uma melhor
compreensão dos pressupostos teológicos, argumentos morais e ações políticas desta
organização interdenominacional norte-americana, em sua tentativa de impor uma agenda
teológico-política à sociedade civil e à esfera pública norte-americana. Como metodologia,
empregamos a análise do discurso das obras selecionadas a fim de verificarmos as bases dos
argumentos fundamentalistas utilizados pela Maioria Moral. A presente comunicação tem
por objetivo confrontar-se com uma situação inédita no âmbito da vida democrática norteamericana, a saber: um novo tipo de clivagem que assinala profundas modificações no
espaço público e na própria democracia enquanto expressão política do Estado-Nação,
resultando em um conflito definitivamente estabelecido entre diferentes sistemas de
entendimento moral que travam uma luta, através de fortes organizações de caráter
nacional, pela definição ético-política e pela ordenação das instituições sócio-políticas norteamericanas.
Palavras-chave: Religião.Política.Ética.Estados Unidos

O caso para o qual se volta nosso olhar é o chamado movimento da Nova Direita
Religiosa fundamentalista norte-americana, em curso no cenário político dos EUA, e que,
entre os anos de 1979 e 1989, foi conduzido pela organização de lobby político denominada
Moral Majority (“Maioria Moral”), com a destacada liderança de Jerry Falwell, seu cofundador. Em sua tentativa de impor uma agenda teológico-política à sociedade civil e à
esfera pública norte-americana, a referida organização interdenominacional utilizava-se de
argumentos morais e ações políticas baseados em pressupostos teológicos.
Jerry Lamon Falwell (1933-2007) foi um pastor fundamentalista evangélico (e teleevangelista), que durante a maior parte de seu ministério pastoral foi um batista
independente, que veio, posteriormente, a filiar-se aos batistas do sul dos EUA. Ele foi o
*
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pastor fundador e presidente da Thomas Road Baptist Church, uma mega-igreja situada em
Lynchburg, no Estado de Virgínia, com cerca de 20 mil membros, que dirigiu por 40 anos, até
a sua morte em 2007. Em 1971 organizou a Liberty University e em 1979 foi o co-fundador
da Maioria Moral juntamente com o ativista político conservador Paul Weyrich. Figura
controversa, Falwell é louvado por seus apoiadores como alguém que teria deixado um
importante legado através de suas mensagens afinadas com um sólido conservadorismo
social. No entanto, afirmações contra aborto, homossexualismo, islamismo e ateísmo,
dentre outras, levaram seus opositores a acusarem-no de possuir um discurso de ódio e ser,
como declarou o jornalista Max Blumenthal, um “agente da intolerância”. 307 Um dia após a
morte de Falwell, em entrevista à CNN, o neo-ateísta Christopher Hitchens fez a seguinte
declaração: “A vida vazia deste horrível charlatãozinho [Falwell] prova apenas uma coisa:
que você pode fazer as maiores ofensas à moralidade e à verdade neste país se for chamado
de reverendo”.308
As origens da Maioria Moral podem ser reconduzidas a 1976, quando Falwell iniciou
uma série de conferências por todos os EUA sob a rubrica de “Eu Amo a América”. Seu
objetivo nesta ocasião foi tentar despertar a consciência da população norte-americana para
questões que ele considerava importantes a partir de seu próprio ponto de vista
fundamentalista (LIEBMAN & WUTHNOW, 1983, p. 58). Estas conferências foram, na
realidade, uma consequência da decisão de Falwell de posicionar-se contra o princípio
tradicional batista da separação entre igreja e estado. De acordo com Allitt, Falwell teria
mudado sua opinião em relação a este princípio ao constatar o que considerou ser a
decadência da moralidade em sua própria nação (ALLITT, 2003, p. 152). Por meio de suas
conferências, Falwell conseguiu alcançar apoio nacional para criar uma organização formal,
ao mesmo tempo em que ganhava prestígio como alguém dotado de forte perfil de
liderança. Por já ter experiência na administração bem-sucedida de entidades paraeclesiásticas, em poucos anos ele encontrou-se numa situação favorável para organizar a
Maioria Moral (MARTIN, 1996, pp. 201-202).
307

The Nation. Disponível em: < http://www.thenation.com/article/agent-intolerance > . Acesso em: 29 de
outubro de 2011.
308
Christopher Hitchens with Anderson Cooper on Death of Falwell (2007). Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=umVp2L82nPY. Acesso em 01 de agosto de 2013>. Mathew BALAN.
Disponível em: <"CNN's Memoriam to Falwell: The Hateful Rhetoric of Christopher Hitchens"
http://newsbusters.org/node/12792>. Acesso em 29 de outubro de 2011.

848

Outro fator que contribuiu para o surgimento formal desta entidade foi o conflito
que teve lugar em 1978 pelo controle do Christian Voice, o grupo considerado o primeiro
agente organizador da Nova Direita Religiosa norte-americana. Durante uma conferência
jornalística, Robert Grant, fundador desta entidade, afirmou que a Nova Direita Religiosa era
“uma farsa ... controlada por três católicos e um judeu.” Por razões próprias, Paul Weyrich,
Terry Dolan, Richard Viguerie (os católicos) e Howard Phillips (o judeu) deixaram o Christian
Voice. Em seguida, e durante um encontro em 1979, na cidade de Lynchburg, Weyrich,
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Phillips juntamente com Ed Mcateer e Robert Billings, encorajaram Falwell a fundar a Moral
Majority (expressão cunhada por Weyrich). Martin descreve a conversação entre estes
atores religiosos com as palavras mesmas de
Paul Weyrich, tal como segue:
Eu disse *a Falwell+, ‘Lá fora há o que alguém pode chamar de uma maioria
moral – pessoas que concordariam com princípios baseados no Decálogo
[os Dez Mandamentos], por exemplo – mas eles estão separados por
diferenças geográficas e denominacionais o que os levou a votar de forma
desunida. A chave para qualquer tipo de impacto político é unir essas
pessoas de alguma maneira, para que elas possam ver que estão lutando
pela mesma coisa e precisam estar juntas’. Falwell me interrompeu e disse,
‘Volte ao que você mencionou antes.’ Eu o entendi mal e comecei a dizer
algo, e ele interpelou-me, ‘Não, não! Você estava dizendo que há algo lá
fora ... Como você o chamou? Eu tentei lembrar o que havia dito, e
finalmente afirmei, ‘Ah, eu disse que há uma maioria moral. ’ E ele
declarou: ‘É isso!’ (...) ‘Esse é o nome da organização’. E foi desta forma que
a Maioria Moral recebeu o seu nome. (MARTIN, 1996, p. 200).

A Nova Direita Religiosa objetivava reagir à ameaça do pluralismo de crenças e de
estilos de vida vistos, então, como ameaçadores e como vetores da descristianização de uma
América organicamente judaico-cristã. No final da década de 1970 e nos dez anos que se
seguiram, diferentes segmentos estavam cada vez mais publicamente preocupados com o
fato da nação norte-americana ter se afastado muito rapidamente de suas raízes e valores
culturais e religiosos tradicionais em torno dos quais gravitavam a família, o lar e a igreja.
Segundo Donaldson estes segmentos “concebiam que sua nação estava sendo destruída por
crimes, conflitos raciais, pornografia, ateísmo e uma queda geral em imoralidade”
(DONALDSON, p. 289). É nesse contexto que emerge a Maioria Moral, guiada por um ideal
teológico-político e uma orientação eminentemente ativista.

Os ativistas político-religiosos fundamentalistas da Maioria Moral, representantes
desses significativos segmentos sociais religiosamente orientados, eram do parecer que a
sociedade norte-americana se encontrava sob a ação de grandes males que estariam
supostamente ameaçando seu país. De acordo com Jerry Falwell, estariam incluídos nessa
lista de males temas como o aborto, divórcio e o humanismo secular, dentre outros.
Apesar de ter uma orientação religiosa e cultural característica do Sul dos EUA, a
Maioria Moral desenvolveu sua atividade política como uma organização nacionalmente
estruturada, através de divisões estaduais. Estas divisões desenvolveram-se rapidamente e,
um ano após o estabelecimento da entidade, o movimento já contava com representações
em dezoito estados. Na década de 1980, Jerry Falwell tornou-se o porta-voz mais conhecido
da organização, que tinha católicos e judeus em seu staff (apesar da discordância de alguns
cristãos integrantes do grupo). A sede da Maioria Moral era em Lynchburg, na Virgínia, a
mesma cidade onde Falwell foi o pastor-presidente da Thomas Road Baptist Church, a maior
igreja batista independente dos EUA. O auge da influência da Maioria Moral se deu durante
meados da referida década, quando afirmava possuir mais de quatro milhões de membros e
cerca de dois milhões de doadores (WILCOX & ROBINSON, 1992, p. 96).
Para mobilizar os cristãos (e outros religiosos) que compartilhavam dos pontos de
vista da Maioria Moral, Falwell estimulou-os a se familiarizarem com a forma e com os
processos de trabalho do governo, desde suas esferas mais simples e locais até à presidência
da República. Por sua vez, os integrantes desse grupo foram incentivados a participar de
encontros distritais, municipais e estaduais de partidos políticos, e a considerar a
possibilidade de tornarem-se eles mesmos delegados em convenções partidárias. Falwell
reconhecia que participar da arena política de modo tão explícito constituía um desafio
direto ao pietismo evangélico, que tradicionalmente orientava-se não apenas por práticas
devocionais disciplinadas e rigorosos padrões de moralidade pessoal, mas também por uma
postura geral de “separação do mundo” teologicamente justificada. Uma grande conquista
da Maioria Moral foi o fato de que, em um curto espaço de meses, toda essa orientação
religiosa anterior foi desfeita e os fundamentalistas começaram a se envolver ativa e
intensamente na política dos EUA (MARTIN, 1996, pp. 201-202).
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O historiador norte-americano George Marsden faz uma observação relevante sobre
o envolvimento direto de religiosos no cenário político-partidário dos EUA, ao afirmar que
Muitos observadores parecem supor que a entrada de fundamentalistas e
evangélicos na política seria uma saída do American Way. De fato, no entanto, para
o bem ou para o mal, a combinação de religião e política sempre foi uma parte da
herança política norte-americana. Talvez, portanto, as recentes investidas políticas
fundamentalistas e evangélicas possam ser melhor entendidas como um
reavivamento de uma das maiores tradições políticas da nação. Na era colonial da
América se supunha que religião e política andavam juntas. Nações ocidentais
haviam organizado igrejas, e a religião era frequentemente uma parte integrante
da identidade nacional de uma pessoa. (MARSDEN, 1991, p. 85).
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Sendo assim, não deve ser motivo de surpresa esse envolvimento promovido pela
Maioria Moral. Contudo, o estudo do referido caso revela, igualmente, um ineditismo no
âmbito da vida democrática norte-americana, a saber: um novo tipo de clivagem que
assinala profundas modificações no espaço público e na própria democracia enquanto
expressão política do Estado-Nação. Segundo Laura Olson,
Por diversas gerações, observadores e analistas da política norte-americana
supunham que as mais significativas divisões entre os eleitores norte-americanos
teriam surgido principalmente de diferenças raciais, de classe e de ideologia. Em
décadas recentes, no entanto, a religião tem emergido como uma linha divisória
partidária igualmente importante. As visões competitivas de ordem moral, regras e
autoridade que fluem de ensinamentos de tradições religiosas diferentes deram
origem a profundas – e agora permanentes – clivagens políticas. Mais significante,
os indivíduos que participam frequentemente de uma religião organizada
apresentam notoriamente mais pontos de vista conservadores do que os cidadãos
mais secularizados. A emergência dessas diferenças políticas estimulou o
pensamento acerca do papel que o governo deve desempenhar no apoio a pontos
de vista morais competitivos, especialmente quando eles estão fortemente ligados
a perspectivas religiosas particulares (OLSON, 2007, p. 148). 309

Essa nova realidade surge à medida que a democracia deixa de ser um atrator
metafísico, uma reserva supra-ordenada de sentido ético-político para a construção da
cidadania, e a religião transforma-se paulatinamente em um substitutivo dessa mesma
reserva (GAUCHET, 1998). No entanto, nesse renovado contexto, a religião não se
reconstitui apenas como mais um substitutivo. Ela está em processo de se recompor
também pela via político-partidária. Dessa feita, a religião confronta-se com o problema da
democracia através dos instrumentos da própria democracia, que são os partidos políticos,
e, dentro deles, os atores principais posicionam-se com um objetivo claro: levar os
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ensinamentos bíblicos para dentro do Congresso e da Casa Branca, ou seja, fazer com que
orientações religiosas ultrapassem o ambiente intra ou interconfessional e passem a
fundamentar as normas eletivas e prescritivas da sociedade civil e a sociedade política como
um todo.
Tendo em vista esse cenário, somos do parecer que essa clivagem traduz um
profundo conflito entre diferentes sistemas de entendimento moral e religioso, agora levado
a cabo no âmbito mesmo do espaço público e das instituições político-partidárias e culturais
norte-americanas. Para Hunter, a Maioria Moral é um claro exemplo do conflito cultural nos
EUA, que é resultado de uma “hostilidade política e social enraizada em diferentes sistemas
de entendimento moral em que cada ponto-de-vista deseja dominar os demais” (HUNTER,
1991, p. 42).
É relevante, portanto, considerar o estudo do caso representado pela Maioria Moral,
representante emblemática da Nova Direita Religiosa dos EUA, à luz da magnitude do que
está em jogo no espaço público norte-americano atual, ou seja, o conflito definitivamente
estabelecido entre diferentes sistemas de entendimento moral que travam uma luta, através
de fortes organizações de caráter nacional, pela definição ético-política e pela ordenação das
instituições sócio-políticas norte-americanas. Djupe e Olson, comentando a obra Culture
Wars, de James D. Hunter, declaram que, uma razão pela qual o conflito é significante, é que
“o debate não é simplesmente a respeito de questões triviais ou passageiras, mas o ponto
fundamental é sobre como iremos ordenar nossa convivência; é, em essência, uma ‘luta
para definir o sentido da América’” (DJUPE & OLSON, 2003, p. 130).
Mas isto não é tudo. Mais uma vez Djupe e Olson afirmam que,
outra razão pela qual o conflito é significante é por se desenvolver entre ativistas
políticos e elites culturais e, portanto, tal conflito domina o diálogo e debate
públicos. (...) A maior parte da população ‘ocupa um amplo ponto intermediário
entre os impulsos extremos e, então, não é participante ativa na guerra cultural. O
conflito é significante para a cultura norte-americana não por sua amplitude, mas,
antes, por causa de seu destaque – é um conflito entre elites culturais e ativistas
políticos defendendo compreensões do sentido de nossa existência, e são elas que
dominam o debate público. Com a fundação do conflito tão profunda, com tanto
em jogo, e com as elites culturais ocupando posições amplamente diferentes, o
conflito domina o discurso público, um discurso ‘mais polarizado que o próprio
público’ (DJUPE & OLSON, 2003, p. 130).310
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No final do segundo mandato do presidente Ronald Reagan, as organizações da Nova
Direita Religiosa pareciam se encontrar em fase de declínio. A ideia era que os doadores não
mais entendiam que a nação estivesse na mesma situação de perigo moral em que
supostamente se encontrava no início da década, quando Reagan assumiu a presidência.
Então, a base financeira da Maioria Moral erodiu. Logo, as dificuldades financeiras foram o
fator de maior influência na decisão de dissolver a organização em 1989 (WILCOX &
ROBINSON, 1992, p. 96). Jerry Falwell apresentou uma versão mais otimista da dissolução,
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declarando: “Nosso alvo foi alcançado ... a Direita Religiosa está solidamente estabelecida
em seu lugar e ... os conservadores religiosos na América estão agora estabelecidos para
permanecerem firmes” (ALLITT, 2003, p. 198).
Os fatos que se sucederam desde o encerramento das atividades da Maioria Moral
comprovam, de certa forma, tais palavras de Falwell. É uma realidade que a Nova Direita
Religiosa estava (e continua a estar) operosa e convencida de que “o verdadeiro cristianismo
deve governar cada aspecto da vida pública e privada, e que o todo – governo, ciência,
história, cultura, relacionamentos, etc. – deve ser estruturado em conformidade com os
ditames da Bíblia” (GOLDBERG, 2006, p. 5).
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Uma Nação Cristã?
Apontamentos sobre o lugar do cristianismo na origem política dos EUA
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Resumo: A controversa discussão sobre a possível origem cristã dos EUA pode ser
sintetizada com a seguinte pergunta: Em sua origem, a América foi um estado secular, como
muitos defendem, ou uma nação cristã, como defendem outros? Muito embora atualmente
a maioria dos estudiosos veja a fundação do governo norte-americano como tendo uma
natureza secular, por outro lado, convencidos da deficiência de fundamentos para sustentar
a dominante explicação secular de sua fundação, uma minoria de estudiosos combatem
esses argumentos. Independentemente da posição tomada, o tema é extremamente
importante, pois as mesmas questões do final do século XVIII continuam a interessar os
americanos hoje. Durante as três últimas décadas, os americanos tem se envolvido em uma
guerra de culturas que informa muito do discurso político do país no novo milênio. De um
lado do debate estão aqueles que insistem que os EUA tem sido desde sua concepção uma
Nação Cristã, e que em algum lugar ao longo do caminho, perdeu seu rumo. Partidários de
outro lado desta mesma guerra de culturas também consultam os fundadores da nação para
fundamentar sua própria causa. Assim sendo, no centro desta guerra de culturas permanece
a questão de como conciliar a noção da América como uma Nação Cristã e a América como
um Estado Secular. Nesta comunicação nos propomos apresentar alguns dos principais
argumentos de ambos os lados desta controvérsia através da análise de fontes bibliográficas
selecionadas com o objetivo de trazer esclarecimentos acerca deste importante tema
presente nas guerras de cultura em curso nos EUA.
Palavras-chave: Religião; Laicidade; Guerra de Culturas.
Introdução
Como acertadamente tem observado o historiador George Marsden, “para o
melhor ou para o pior, a mistura de religião e política tem sempre sido uma parte da herança
política Americana” (MARSDEN, 1991, p. 85). Essa observação é importante na medida em
que nos leva a atentar para o fato de que muito embora a Igreja e o Estado estejam
juridicamente separados, nos Estados Unidos religião e política estão entrelaçadas e
misturadas, e que por esse motivo, como bem observou Amy Sullivan (2008), editor da
revista Time, “tentar entender a política americana sem olhar para a religião seria como
tentar entender a política do Oriente Médio sem prestar atenção ao petróleo” (Apud:
KAYLOR, 2011, p. 5).
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Assim sendo, nesta comunicação, baseados em fontes bibliográficas selecionadas,
nos propomos a analisar ainda que brevemente um dos principais pontos de controvérsia
nas relações entre religião e política no cenário norte-americano, ou seja, a discussão acerca
da suposta origem cristã dos Estados Unidos. Abordaremos essa discussão orientados por
uma pergunta muito bem elaborada e apresentada por Charles W. Dunn em seu livro The
Future of Religion in American Politics: “na origem, a América foi um estado secular, como
muitos defendem, ou uma nação cristã, como defendem outros?” (DUNN, 2009, p. 5).
1. O Debate sobre as Origens Políticas dos Estados Unidos
De acordo com o próprio Charles W. Dunn, a maioria dos estudiosos
contemporâneos vê a fundação do governo norte-americano como tendo uma natureza
secular. Em sua opinião, esses geralmente conservam essa posição pelas seguintes razões:
Em primeiro lugar, por causa dos Documentos Federalistas, os quais, sendo o principal
registro do governo estabelecido, não contêm referências a Deus ou a Bíblia. Em segundo
lugar, por constarem que a única pessoa dentre as mais importantes durante a era da
fundação que se referiu a Bíblia foi Thomas Paine, que obviamente não era cristão. Em
terceiro lugar, porque James Madison e Thomas Jefferson, os arquitetos que lideraram a
fundação dos Estados Unidos, em geral, abstiveram-se de invocar a Bíblia em seus escritos.
Em quarto lugar, porque a Constituição dos EUA não contém referências à Divindade,
enquanto que a Declaração de Independência contém apenas algumas referências. Em
quinto e último lugar, em função dos fundadores geralmente enfatizarem a “lei natural” ao
invés da “lei divina”, acreditando que homem possui direito apenas por ser homem e não
por ser uma criatura de Deus (DUNN, 2009, p. 5-6).
Por outro lado, convencidos da deficiência de fundamentos para sustentar a
dominante explicação secular da era da fundação, uma minoria de estudiosos combatem
esses argumentos. De acordo com Dunn, esses mesmos estudiosos afirmam, em primeiro
lugar, que, por exemplo, John Jay, um dos três autores dos Documentos Federalistas, um
ardente e convicto conservador cristão, e outro proeminente fundador, James Madison,
quem recebeu uma educação fortemente religiosa conservadora, foram ambos
influenciados pela religião em sua concepção de governo. Em segundo lugar, por
acreditarem que as crenças religiosas conservadoras influenciaram de forma significante os
deístas do dia, tais como Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, os quais reconheceram e
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responderam às influências religiosas conservadoras dominantes de seu tempo. Em terceiro
lugar, por entenderem que o termo “lei da natureza”, ou “lei natural”, usada por Jefferson
na Declaração da Independência, veio dos Commentaries on the Laws of England, de William
Blackstone, onde o termo claramente referia-se as leis de Deus e não tinha e intenção de se
distinguir da “lei divina”. Em quarto lugar, eles entendem que os pesquisadores de hoje,
geralmente secularmente persuadidos, compreensivelmente explicam a era da fundação a
partir de seu próprio conjunto de vieses, exaltando a contribuição de Benjamin Franklin,
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George Washington, John Adams, James Madison, Thomas Jefferson, mas subestimando a
significante contribuição de muitos fundadores de persuasão religiosa conservadora,
incluindo William Livingston, John Hancock, John Witherspoon, George Mason, John
Dickinson, Richard Henry Lee, Fisher Ames, John Jay, Rufus King, Gouverneur Morris,
Elbridge Gerry, Benjamin Rush, John Rutledge, James Wilson, and C. C. Pinckney. E por
último, esses estudiosos acreditam que os pesquisadores no século XIX tendem a olhar a
fundação da América mais de um ponto de vista cristão do que os pesquisadores dos séculos
XX e XXI. (DUNN, 2009, p. 6).311
Para Charles W. Dunn, independentemente da posição tomada, a questão é
extremamente importante: “Se a América começou como uma nação cristã, como alguns
defendem, então nós nos movemos para longe dos precedentes religiosos da fundação, e,
no processo, nós temos criado um governo decididamente contrário às intenções do
fundador”. Por outro lado, continua Dunn, “se, no entanto, a América começou como um
Estado laico (secular), como outros afirmam, então temos dado uma excessiva deferência a
questões religiosas e muita proteção para a causa religiosa” (DUNN, 2009, p. 7).

2. Em Defesa de uma América Cristã
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Dunn ainda destaca outros que tomam uma posição mediana entre esses dois caminhos. Por um lado,
admitem que a Declaração de Independência, escrita por Thomas Jefferson e fortemente influenciada por
outros deístas, como Samuel Adams e Thomas Paine, reflete uma origem secular, enquanto que a Constituição
dos Estados Unidos, assistida por muitos delegados de convicções cristãs conservadoras, revela uma
significante influência cristã. Por outro lado, também admitem que a Declaração de Independência, possuindo
várias referências à Deidade, afirma uma herança religiosa conservadora, enquanto que a Constituição dos
Estados Unidos, ausente de qualquer referência a uma Deidade ou a Bíblia, afirma uma herança secular (DUNN,
2009, p. 7).

Em seu livro America’s Secular Challenge: the rise of a New National Religion (2008),
por exemplo, Herbert London demonstra estar do lado daqueles que advogam a favor da
concepção segundo a qual a América é uma nação cristã. Segundo London,
É claro que a nossa é uma nação fundada por homens que compreenderam
que a religião, longe de ser um constrangimento, é um valioso aspecto do
individuo e uma característica nacional. Ela era tão importante para os pais
fundadores que eles abordaram ela na Primeira Emenda da Constituição, a
qual estabelece que o Congresso não pode fazer qualquer lei “que proíbam
o livre exercício” da religião. Quase qualquer prática religiosa é permitida –
sempre, sempre, e por qualquer pessoa. A outra parte da Primeira Emenda
que trata da religião – proibindo o “estabelecimento de uma religião” – foi
originalmente construída para impedir o estabelecimento de uma religião
particular como aconteceu com o Anglicanismo na Grã-Bretanha. (LONDON,
2008, p. 14).

Assim como Hebert London, em defesa da legitimidade da America Cristã, William
D. Henard em seu texo America Essentially Christian (2011) afirma que, muito embora os
Estados Unidos não tenha sido fundado para ser uma nação cristã, ele certamente não foi
estabelecido como uma sociedade secular que simplesmente incluiu alguns cristãos como
signatários de seus documentos oficiais. A sua conclusão é a que, uma vez que o cristianismo
desempenhou um papel tão vital na fundação do sistema de governo norte-americano, a
intenção original dos signatários da Declaração da Independência bem como dos autores da
Constituição não era a de formar um governo livre da religião, mas simplesmente proteger a
religião contra a tirania e o controle do governo (HENARD, 2011, p. 171).
Essa linha argumentativa é semelhantemente usada por David Barton. Em seu texto
America Distinctively Christian (2011), ele afirma que através de três séculos de história
norte-americana, tem havido literalmente milhares de declarações que dão sustentação à
concepção segundo a qual a América em sua origem era uma nação cristã. Entretanto, em
sua opinião, ironicamente, algumas ofensas hoje não poderiam submeter um individuo a um
maior escárnio público do que repetir o que foi dito por John Adams:
Os princípios gerais nos quais os pais proclamaram a independência
foram... os princípios gerais do cristianismo... Agora eu vou confessar que
eu então (e agora acredito) que aqueles princípios gerais do cristianismo
são tão eternos e imutáveis como a existência e os atributos de Deus... Eu
poderia dizer, portanto, de forma segura, consistente com todas as minhas
informações, em seguida, e no presente, que eu acreditava que nunca iria
fazer descobertas em contradição com estes princípios gerais (ADAMS,
1850, pp. 45-46).
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“Se alguém hoje cometer o erro de invocar essa histórica declaração”, afirma
Barton, “ele rapidamente se tornará o alvo de ataques da Esquerda pós-moderna”. De
acordo com Barton, os pós-modernistas rejeitam a cultura, as tradições e as instituições
ocidentais, incluindo a base moral judaico-cristã, o sentido de nacionalismo, o sistema
econômico de livre-mercado, e a forma republicana de governo. Nas palavras do próprio
Barton, “os pós-modernistas tendem a ser secularistas progressistas, cínicos e descrentes,
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quem consideram eles mesmos como os sucessores intelectuais dos escritores Iluministas
seculares do século XVII, pensando principalmente de si mesmos serem cidadãos do mundo
(BARTON, 2011, p. 2).
3. Em Defesa de uma Fundação Secular/Laica dos Estados Unidos
Um movimento que tem se destacado nos últimos anos na ampla defesa do
argumento segundo o qual os Estados Unidos foram fundados por ideais seculares é o
movimento que ficou conhecido como neoateísmo. Na opinião de um de seus principais
porta-vozes, o biólogo evolucionista Richard Dawkins, por exemplo, muito embora as
opiniões religiosas dos Pais Fundadores sejam objeto de grande interesse dos
propagandistas da atual direita norte-americana, em sua opinião os Estados Unidos não
foram fundados como uma nação cristã (DAWKINS, 2008, p. 61).
As opiniões religiosas dos Pais Fundadores são objeto de grande interesse
dos propagandistas da direita Americana atual, ansiosa por empurrar sua
versão da história. Contrariamente à visão deles, o fato de que os Estados
Unidos não foram fundados como uma nação cristã foi bem cedo declarado
nos termos do tratado de Trípoli, elaborado em 1796, durante a presidência
de George Washington, e assinado por John Adams em 1797: ‘Como o
governo dos Estados Unidos da América não é, em nenhum sentido,
fundamentado na religião cristã; como não tem em si nenhum caráter de
inimizade contra as leis, a religião ou a tranquilidade dos muçulmanos; e
como os ditos estados jamais entraram em guerra nem executaram
nenhum ato de hostilidade contra nenhuma nação maometana, os lados
declaram que nenhum pretexto derivado de opiniões religiosas jamais
deverá causar a interrupção da harmina existente entre dois países’
(DAWKINS, 2008, p. 61).

Além disso, segundo Dawkins, muito embora seja convencional assumir que os pais
fundadores foram deístas – em sua opinião, de fato, muitos deles o foram mesmo – o maior
deles poderia ter sido, todavia, ateu. Na sua avaliação “os fundadores poderiam ter ido além

do deísmo”. De fato, esse neoateísta pergunta se “poderiam eles ter sido agnósticos ou
mesmo out-and-out ateus?” (DAWKINS, 2008, p. 63). Em sua opinião, dado seus escritos
sobre a religião que eles mesmos vivenciam em seu tempo, podemos perceber que eles
abrem espaço para a seguinte pergunta: se vivessem em nosso atual contexto, estes pais
fundadores teriam sido ateus? Independente dessas possibilidades e de suas próprias
opiniões religiosas individuais, a única coisa que podemos afirmar, segundo Dawkins, é que
eles eram coletivamente secularistas. “Se Jefferson e seus colegas foram teístas, deístas,
agnósticos ou ateus, eles foram secularistas apaixonados, que acreditavam que as opiniões
de um presidente, ou a falta delas, era inteiramente o seu próprio negócio” e que, além
disso, “acreditavam em manter a religião fora da política, e isso é o suficiente para colocá-los
firmemente ao lado daqueles que se opõem, por exemplo, a ostentação dos Dez
Mandamentos em locais públicos de propriedade do governo”, conclui Dawkins (DAWKINS,
2008, p. 60, 63 e 65).312
Diante de sua percepção da origem secularista dos fundadores dos EUA, Dawkins
afirma estarmos diante de uma questão paradoxal: Como os Estados Unidos, fundados sobre
o secularismo, se tornou agora o mais religioso país na Cristandade? “Eu estou
continuamente perguntando o porquê disso, e eu não sei” (DAWKINS, 2008, p. 61-2). Uma
das hipóteses apresentadas por esse neoateísta para responder esta questão estaria na
própria constituição secular da nação que paradoxalmente teria favorecido o florescimento
da religião. Assim sendo, “precisamente porque a América é legalmente secular, a religião
tornou-se uma livre iniciativa” (DAWKINS, 2008, p. 62). 313
Conclusão

312

Assim como Dawkins, para Christopher Hitchens os Fundadores dos Estados Unidos foram influenciados
pelos ideais do iluminismo europeu quando conceberam politicamente a nação norte-americana. Segundo
Hitchens, como deístas em seu tempo, os influentes intelectuais da Filadélfia e da Virgínia, tais como Benjamin
Franklin e Thomas Jefferson, consagraram os valores do Iluminismo nos documentos dos Estados Unidos
(HITCHENS, 2007, p. 65). Dentre esses valores, Thomas Jefferson teria estabelecido o conceito de direitos
humanos, pela primeira vez na história, como a base para a república além de ter colocado renovada ênfase na
importância da ciência e da inovação como o esporão do iluminismo, contrastando isso com a mera fé e a
credulidade (HITCHENS, 2006, p. 02).
313
Segundo Steve Fuller, “A separação entre Igreja e Estado abriu a esfera pública para maiores oportunidades
para as expressões religiosas como rotas alternativas para Deus, o que implicou em diferentes caminhos para a
organização da sociedade civil. Este foi o espírito no qual a Constituição dos EUA foi redigida – incentivar a
evangelização e o proselitismo, mas entendido como uma atividade de mercado licenciada pelo Estado, uma
atividade de mercado simbolizada pelo status legal de atividades sem fins lucrativos que ainda é apreciado
pelas igrejas” (FULLER, 2010, p. 61).
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Como temos observado, as mesmas questões do final do século XVIII continuam a
interessar os americanos hoje. Durante as duas últimas décadas do século XX e neste início
do século XXI, os americanos tem se envolvido em uma guerra de culturas que conforma em
muito o discurso político do país neste começo de um novo milênio. Mais uma vez temos de
um lado desta guerra, aqueles que insistem que os Estados Unidos tem sido desde sua
concepção uma “nação cristã”, e que em algum lugar ao longo do caminho desviou-se de
seu rumo original. Eles culpam os “liberais”, não só por ter virado suas costas para a herança
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religiosa do país, mas por abertamente atacarem aqueles que abraçam os valores cristãos
“tradicionais”. Para apoiar suas reivindicações, os que assim pensam insistem que os autores
da constituição de 1787 nunca tiveram a intenção de uma separação entre Igreja e Estado,
argumentando que, no máximo, a Primeira Emenda visa impedir o Congresso de favorecer
alguma única seita. Em busca do registro histórico, esses partidários procuram ou, mais
plausivelmente, inventam um “passado utilizável” que justifique suas posições. Assim sendo,
ao afirmar, por exemplo, que no início a América era uma nação cristã, eles encobrem o fato
que muitos americanos, especialmente os americanos nativos, bem como os afroamericanos, não foram cristãos. Nesse sentido, falham em reconhecer a diferença profunda
entre os cristãos, tão profunda ao ponto de em alguns casos se questionar quais grupos de
fato eram cristãos (LAMBERT, 2006, p. 5).
Partidários de outro lado da guerra de culturas também consultam os fundadores
da nação de modo a definir um “passado utilizável” para sua própria causa. Eles também
tendem a confundir os dois conjuntos de “progenitores”, fazendo de ambos apaixonados
campeões de uma liberdade de praticar a verdadeira religião que apenas se caminhou em
direção à ampla liberdade de consciência para todos. Eles frequentemente concebem a
religião como diálogo estritamente privado entre o indivíduo e Deus. Em sua visão, a luta
pela liberdade religiosa sempre foi a de indivíduos que insistem em praticar sua fé de acordo
com aquilo que eles consideram que deve ser. Estes liberais contemporâneos esquecem que
muitos dos defensores da liberdade religiosa e da separação entre igreja e estado, em
meados do século XVIII, eram religiosos que efetivamente lutaram pelo direito de expressar
suas crenças publicamente. Assim sendo, no centro da guerra de culturas permanece a
questão de como conciliar a posição daqueles que querem os EUA como uma nação cristã
com a posição dos que a pensam como um paraíso de liberdade religiosa, onde as crenças
de uma população diversificada e pluralista são respeitadas (LAMBERT, 2006, p. 5).
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Este Grupo de Trabalho surgiu da reunião das propostas do GT 17 HISTÓRIA, RELIGIÕES E FILOSOFIAS DA ÍNDIA
e do GT 20 - RELIGIÕES CHINESAS E JAPONESAS. O primeiro buscava estimular os estudos e o diálogo em torno
da pluralidade de tradições que se desenvolveram no subcontinente indiano ao longo de mais de quatro mil
anos. Estes estudos podem ser compreendidos através (1) de uma dimensão religiosa, expressa em práticas
rituais e devocionais, narrativas mitológicas, sistemas de moralidade e produções artísticas observadas nos
textos originalmente compostos em sânscrito tais como o(s) Veda(s), os Dharmaśåstras, o Mahåbhårata e o
Råmayaṇa, a literatura erótico-devocional, as fábulas do Pañcatantra, as peças de teatro (natakas), as
Upaniṣads, os sūtras budistas e jainistas, e toda a literatura comentarial; (2) de uma dimensão filosófica,
identificada na investigação dos princípios metafísicos, ontológicos, lógicos, éticos e estéticos que caracterizam
a especulação filosófica, de caráter cognitivo e soteriológico advindos das principais escolas de pensamento
indiano, como Vedånta, Såṃkhya, Nyåya, Vaiśeṣika, Yoga, Mīmåṃså, o Jainismo, o Budismo, o Cårvåka e o
Vyåkaraṇa; e (3) de uma dimensão histórica que englobe expressões sociológicas, antropológicas e literárias
genuinamente indianas presentes em fontes textuais modernas da Sociologia, da Antropologia, da História e da
Literatura que refletem iniciativas contemporâneas de compreensão e revisão metodológicas de vários estudos
e realidades indianas. Já o GT Religiões chinesas e japonesas tinha como objetivo reunir pesquisadores/as que
estudam religiões de origem chinesa e japonesa no Brasil e América Latina. Trabalhos que tratam sobre
religiões na China ou em outro país da Ásia sínica também serão bem vindos. Entende-se por Ásia sínica todas
as regiões em torno da China que sofreram fortes influências históricas do Império do Meio, como, por
exemplo, Japão, Vietnã ou Malásia. Serão aceitas abordagens preferencialmente sociológicas e históricas, mas
também outras leituras, como de caráter filosófico, se justificada a relação com algumas das religiões no tema
do GT. Importante ter em vista também que, fora da Ásia, muito pouco se chegou em termos de instituições
asiáticas das culturas estudadas nesse GT, até porque as expressões religiões étnicas entre chineses e
coreanos, por exemplo, são normalmente de caráter popular ou familiar. No entanto, elementos encontrados
muitas vezes de forma “avulsa” ou hibridizados com culturas não-asiáticas podem ser encontrados na
sociedade brasileira. Tendo em vista a situação ainda acanhada da pesquisa nessas temáticas no Brasil, e no
mundo lusófono em geral, acreditamos que este GT vai contribuir com a construção do campo de estudo das
religiões asiáticas entre os cientistas da religião.

Budismo Primordial: Um relato sobre a primeira comunidade
budista no Brasil
Alexsânder Nakaóka Elias*
Resumo: Esta proposta tem o intuito de revelar as particularidades da primeira comunidade
budista do Brasil, a corrente japonesa Honmon Butsuryu-shu (HBS), que chegou ao país em
1908, pelo monge Ibaragui Nissui. A comunidade HBS é vista pelos próprios devotos como
uma religião institucionalizada, que tem sua origem em um grande mestre japonês (Nichiren
Daibossatsu) e possui um livro sagrado (Cânone Páli). Além disso, a comunidade acredita no
Buda Primordial, uma espécie de divindade máxima e criadora, que transmitiu (através do
Buda Histórico ou Siddharta Gautama) o Sutra Lótus Primordial, totalmente sintetizado pela
escritura sagrada Namumyouhourenguekyou, presente em todos os altares da HBS e alvo de
veneração. O intuito deste trabalho é, portanto, destacar que a HBS consiste em uma
corrente com significativas diferenças em relação aos demais segmentos budistas. Suas
atividades estão voltadas para a prática da fé através das cerimônias, sendo que a meditação
recebe menor importância. Tal comunidade busca, ainda, expandir os preceitos do Sutra
Lótus no Brasil e, para isso, realiza um processo de adaptação sócio-cultural, tendo seus
rituais realizados em português e em japonês, incorporando termos do vocabulário local
(palavras como arcebispo, catedral, papa budista, entre outros, provenientes de uma cultura
religiosa cristã) e possuindo como meta a expansão da fé e a conversão de fiéis. No decorrer
deste estudo utilizarei o método de observação participante, tendo realizado, para isso, duas
etapas prévias de pesquisa de campo, uma no Brasil e outra no Japão, Índia e Nepal (este
último o local de nascimento do Buda Histórico).
Palavras-chave: Ritual. Buda. Conversão. Assimilação. Devotos.

O mito budista
A história nos diz que o Buda, e com ele o Budismo, surgiu numa região chamada
Lumbini, localizada no Nepal, perto da fronteira com a Índia. Foi ali que, no ano de 563 a. C,
a rainha Maya, mulher do rei Sudohodana, deu a luz ao príncipe Siddharta Gautama,
pertencente ao clã dos Sakya.
De acordo com a literatura (Novak e Smith, 2003, p. 19) e com relatos por mim
coletados em uma viagem de pesquisa de campo, realizada em maio de 2014 (por Japão,
*

Mestre em Multimeios (Fotografia e Cinema) pelo Instituto de Artes da Unicamp e Doutorando em
Antropologia Social (Unicamp). Bolsista da CAPES e do processo número 2014/01555-9, Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: alexdefabri@yahoo.com.br. “As opiniões, hipóteses e
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Índia e Nepal), quando Siddharta nasceu, seu pai reuniu videntes para descobrir o que o
futuro para ele reservava. Os videntes concordaram que estavam diante de um ser
incomum, cujo destino poderia se desdobrar em dois caminhos: o primeiro era o caminho do
mundo, no qual Siddharta unificaria toda a Índia, tornando-se um grande conquistador. Caso
renunciasse a este primeiro caminho, tornar-se-ia o redentor do mundo.
Reza o mito que, num certo dia ao cavalgar, o jovem Siddharta deparou-se com
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quatro fatos, conhecidos no Budismo como “As Quatro Cenas”, que transformariam sua
vida. Na primeira cena, um velho homem foi visto por Siddharta. Em um segundo passeio, se
deparou com um corpo caído na estrada, consumido pela doença. Depois, avistou um
cadáver e, na quarta cena, viu um shramana (religioso caminhante) de cabeça raspada, que
sobrevivia apenas com aquilo que as pessoas lhe doavam. Desta forma, aprendeu sobre a
velhice, a doença e a morte e, percebendo a certeza da decadência física, viu os prazeres
carnais, com os quais estava tão bem adaptado, perderem seu encanto.
Então, Siddharta, aos 29 anos, abriu mão de todos os luxos da vida nobre que levava.
Depois, trocando de roupa com um criado que o acompanhava, penetrou na floresta com a
cabeça raspada, procurando pela “Iluminação314”.
Assim, numa noite perto da região de Gaya (nordeste da Índia, local que também
visitei), ele se sentou embaixo de uma figueira, conhecida como “Árvore Bo”, onde
finalmente se libertou das amarras físicas e despertou. “Ele havia finalmente encontrado o
caminho da Iluminação, tornando-se, em 08 de dezembro, aos trinta e cinco anos de idade,
um Buda” (Kyõkai, 1998, p. 18).
Após a iluminação, o Buda Histórico (ou Buda Shakyamuni, como passou a ser
conhecido) peregrinou durante quarenta e cinco anos levando seu ministério ao público. Aos
80 anos, por volta de 483 a.C., o Buda morreu de infecção alimentar, depois de ter comido,
segundo relatos coletados na minha pesquisa de campo, algumas trufas na casa de Cunda, o
ferreiro.
Após a morte do Buda Histórico houve um grande cisma que dividiu o Budismo em
duas vertentes principais. De um lado, um grupo defendeu que o Budismo é tarefa de
314

Iluminação ou Nirvana, no Budismo, quer dizer despertar, sair do ciclo de renascimentos e mortes,
conhecido como samsara.

dedicação exclusiva, no qual a Iluminação consiste no grande objetivo. Para eles, para
alcançar tal dádiva, é necessário tornar-se um monge, como o próprio Buda o fizera. Do
outro lado, formou-se um grupo menos exigente, mais acessível aos leigos. Argumentam
que buscar o Nirvana por si e para si é uma grande contradição. O primeiro grupo se
denominou Theravada (“O Caminho dos Anciões”) e o segundo passou a se chamar
Mahayana (“Grande Balsa”) e, atualmente, possui várias subdivisões.
Após a morte do Buda Histórico e mesmo com a posterior divisão entre
mahayanistas e theravadins, é importante ressaltar a manutenção, em maior ou menor
grau, dos preceitos pregados por Shakyamuni, que foram compilados num livro sagrado
chamado Cânone Páli, dividido em três partes denominadas Tripitaka, que tem origem no
sânscrito e no páli.
“Depois da morte de Shakyamuni, seus discípulos pregaram a mensagem,
de acordo com o que ouviram. Muitos antigos mestres se reuniram com o
propósito de retificar e consolidar as palavras e o ensinamento, cada um
expondo aquilo que julgou ter ouvido, e assim passavam meses em
discussão. O trabalho resultante dessas reuniões foi chamado de Concílio
ou Compilação” (Kyõkai, 1998, p. 271, 272).

O Budismo Honmon Butsuryu-Shu e o Buda Primordial
Mais de 2500 anos se passaram desde que o príncipe Siddharta Gautama peregrinou
pelo sub-continente indiano. Mais de dois milênios se foram desde que a doutrina ensinada
pelo Buda Shakyamuni se dividiu em duas grandes vertentes, Mahayana e Theravada.
Nossa segunda história parte desta divisão. Tomando-se a corrente Mahayana como
objeto geral de estudo, era preciso delimitar o território por mim estudado, visto que a
tradição mais difundida divide-se em várias sub-correntes, vindas de diversos países
Asiáticos (Índia, Tibete, Japão, Vietnã, Coréia, etc.).
Minha escolha não foi totalmente arbitrária. Procurei selecionar uma vertente do
Budismo Mahayana que tivesse representatividade no seu país de origem e, também, que
estivesse presente de maneira sólida no Brasil, tendo a possibilidade de ser estudada de
forma profunda através da pesquisa participativa de campo.
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Sem mais delongas, a corrente por mim escolhida chama-se Honmon Butsuryu-shu
(HBS) e descende de três grandes mestres:
“O servo de Buda é Nichiren. O servo de Nichiren é Nitiryu, e o servo de
Nitiryu é Nissen. Nitiryu reestruturou a linha de Nichiren e Nissen
reestruturou a linha de Nitiryu” (Butsuryu-Shu, Honmon. Revista Lótus: ano
9, n. 94. São Paulo, 2007, p. 02).

De fato, a HBS tem suas origens em Nichiren Daibossatsu, que tornou-se um noviço
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aos 11 anos de idade, indo em direção ao Templo Kiyosumi, para ser discípulo do Mestre
Dozen Bo. Ali, estudou os ensinamentos da corrente Tendai315. Posteriormente, partiu para
uma peregrinação pelo Japão, em busca de conhecimento. Assim ele passou quatro anos,
até se fixar no monte Hiei para concluir seus estudos sobre a corrente Tendai, mas tendo
acesso também às demais correntes budistas do Japão. Após mais onze anos de estudos,
toma como ensinamento principal o Sutra Lótus, sintetizado na oração sagrada
Namumyouhourenguekyou, pronunciada por ele pela primeira vez “em 28 de abril de 1253,
no monte Kiyossumi”, na sua cidade natal, Kominato.
Dessa forma, Nichiren definiu a existência de dois caminhos presentes no Sutra Lótus,
o Caminho Primordial e o Caminho Provisório. Para ele, o Caminho Primordial, seguido pela
corrente HBS, está contido entre o 15º e o 22º capítulos. Para o mestre, os adeptos budistas
devem devotar o título do Sutra Lótus, sintetizado na oração Namumyouhourenguekyou,
representada por um kandi (forma de escrita japonesa), que consiste, também, em uma
imagem sagrada. Tal imagem, para os adeptos da HBS, remetem ao Buda Primordial, que é
a origem de todos os Budas (inclusive do Buda Histórico) e princípio, também, de toda e
qualquer forma de existência.
O Budismo HBS coloca, portanto, o Buda Primordial como uma espécie de divindade
máxima, criadora, diferentemente de outras doutrinas budistas, ateias em relação a uma
entidade suprema. Tal Buda Primordial teria transmitido (através do Buda Histórico) o Sutra
Lótus

Primordial,

que

é

totalmente

sintetizado

pela

escritura

sagrada

Namumyouhourenguekyou, presente em todos os altares da HBS.
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A corrente Tendai é uma corrente budista japonesa que segue a vertente Mahayana. Tem suas origens na
escola chinesa Tiantai, também conhecida como escola do Sutra Lótus.

Após o falecimento de Nichiren, no dia 13 de outubro de 1282, um segundo
personagem da doutrina HBS surge. Este mestre é denominado Nitiryu Daishounin, nascido
em 14 de outubro de 1385, 103 anos após o falecimento do mestre Nichiren - sendo
considerado pelos adeptos como seu corpo posterior e, também, seu sucessor. Nitiryu
também compilou escrituras e é considerado o reestruturador da doutrina teológica de
Nichiren, deixando cerca de 3000 volumes onde esclarece questões mal interpretadas,
traçando, assim, o Caminho Primordial.
Por fim, temos Ooji Sendirou, monge que ingressou na carreira de sacerdote
“somente” aos 32 anos de idade, por influência da vasta obra do mestre Nitiryu Daishounin.
Com o intuito de difundir e proporcionar o conhecimento do Buda Primordial a todos, ele
fundou, no dia 12 de janeiro de 1857, a Honmon Butsuryu-Shu. A partir daquele momento,
passou a ser chamado Nagamatsu Nissen Shounin, patrono universal da HBS. Além de buscar
a expansão e difusão dos costumes do Budismo Primordial, o mestre Nissen compôs, ainda,
cerca de 3.000 versos explicativos, com o intuito de desenvolver a prática da fé de forma fiel
aos ensinamentos dos seus grandes Mestres (Buda Shakyamuni, Nichiren e Nitiryu). Com
essa compilação textual de mais de 30 volumes, fundou a base da doutrina da HBS.
O Budismo chega ao Brasil
A chegada da HBS ao Brasil data do dia 28 de abril de 1908, quando um jovem
sacerdote parte do porto de Kobe, juntamente com mais 790 japoneses, entre eles sua
esposa e um irmão. O fato de vir com familiares era uma exigência do governo japonês, que
dava prioridade para a imigração de famílias, com no mínimo três integrantes.
Assim, o primeiro budista a pisar em solo brasileiro chamava-se Tomojirô Ibaragui, e
pertencia à corrente Mahayana japonesa, Honmon Butsuryu-shu. Este jovem sacerdote veio
em missão ao Brasil, juntamente com o primeiro grupo de imigrantes nipônicos trazidos para
trabalhar nas lavouras de café. Eles atracaram no porto de Santos dentro do célebre navio
Kasato-maru, no dia 18 de junho de 1908.
Neste mesmo dia, na proa do navio, Ibaragui realizou a primeira oração e culto
budista, iniciando assim a sua longa missão. Após esta primeira prece, acompanhada por
todos que estavam no navio, Ibaragui e sua família foram encaminhados para diversas
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fazendas pelo interior do estado de São Paulo, para trabalhar como agricultores, num regime
de semi-escravidão.
Portanto, por causa destes contratempos, a primeira instituição budista no Brasil,
pertencente à corrente HBS, foi estabelecida apenas no ano de 1936 (ou seja, 28 anos após o
início da imigração nipônica ao país), pelo sacerdote Ibaragui.
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“Dessa forma, no início de 1936, colocou-se em prática o plano de
construção do núcleo de cultos, através da doação pelo Sr. Matsubara de
parte de seu terreno e, no dia 13 de novembro do mesmo ano, foi
inaugurada a obra e realizada a colocação do gohonzon (altar). O núcleo de
cultos, construído em meio aos cafezais, media 72 metros quadrados e
localizava-se a 7 ou 8 km de distância da cidade de Lins, considerada na
época uma das cidades mais agitadas da região” (Usarski, 2002, p. 85-86).

Com a fixação dos japoneses no Brasil, o crescente apoio da HBS matriz e após o
falecimento de Ibaragui Nissui, algumas transformações importantes aconteceram em
relação às práticas religiosas. Uma primeira mudança importante é o uso (ainda hoje
crescente) da língua portuguesa nos templos, tanto em conversas informais entre fiéis, como
em ensinamentos religiosos, cultos, orações e reuniões (embora a utilização do português
seja alternada com o uso do japonês), fato que foi constatado em pesquisa de campo por
mim realizada durante o ano de 2011, dentro da Catedral Nikkyoji, o maior dos 11 templos
da HBS no Brasil, localizado na cidade de São Paulo. Desta forma, temos a expansão da HBS
através do Budismo de conversão, visto que a doutrina pode, assim, ser compreendida por
todos, na língua oficial do Brasil.
Outra importante transformação foi o surgimento de uma espécie de “batizado”
(cerimônia de iniciação ao Budismo), que faz uso do nome de uma típica cerimônia cristã.
Além desta prática ritual (batizado), existem outras celebrações na HBS do Brasil que têm
como base linguística e simbólica as cerimônias cristãs, como a catequese budista, as
passeatas e a prática da conversão, um dos maiores objetivos desta corrente, que visa
disseminar para todos os preceitos do Sutra Lótus. Além disso, termos como papa budista
(referente ao sumo-pontífice, autoridade máxima da religião HBS, que esteve presente no
Brasil em uma grande cerimônia por mim acompanhada, entre os dias 25 e 26 de julho de
2015), catedral, arcebispo e outros são incorporados ao vocabulário dos sacerdotes e fiéis.

Neste sentido, podemos estender as definições de Ana Cristina Lopes Nina (Nina,
2006) que, embore trabalhe especificamente com o Budismo Tibetano e o seu contexto de
diáspora pelo mundo, pode servir, aqui, como alircerce teórico para compreender as
adaptações e reformulações encontradas na HBS para se encaixar no contexto sócio-cultural
brasileiro (tão distinto do japonês) e conquistar novos adeptos.
De fato, a maior parte dos fiéis da Honmon Butsuryu-shu do Brasil atualmente é
formada por japoneses e seus descendentes, mas existem fiéis e até sacerdotes de origem
não japonesa, como é o caso do pré-pontífice Nitiyuu Correia, que atualmente ocupa o cargo
de arcebispo da HBS e reside na Catedral Nikkyoji. Isso comprova a imersão cultural da
religião HBS no nosso país, cada vez mais miscigenando e integrando nipônicos e brasileiros,
seguidores dos ensinamentos do Buda Primordial.
Notamos, desta forma, o longo e sinuoso trajeto do Budismo, desde o Buda Histórico
até a sua chegada ao Brasil (cruzando as fronteiras do Nepal, Índia, Tibete, China, Japão e
vários outros países asiáticos) com o sacerdote Ibaragui. De fato, pode-se perceber que a
vida laica (ou leiga) passou a ser cada vez mais valorizada no Budismo japonês e que a
expansão da doutrina para os leigos tornou-se, a partir do século XV, um objetivo claro e
alternativa para a realização espiritual, tão viável quanto a vida monástica (Gonçalves, 2007,
p. 49).
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Suddha Dharma Mandalam no Brasil: uma investigação filosófica e
praxiológica
Cristina Celia Cunha Zarantonel*

Resumo: Este texto pretende investigar a história recente da Organização conhecida como
Suddha Dharma Mandalam, cuja existência se tornou pública em 1915, com o anúncio feito
na revista The Theosophist, por um juiz da Alta Corte de Justiça de Madrás (atual Chennai),
Índia, Dr. Sir. Subramanya Ayer Avergal. Os primeiros divulgadores desta ordem, foram os
indianos Subramanya Ayer Avergal, Srinivasacharyar e Vasudeva Row, os quais afirmavam
que, embora sua existência somente tivesse se tornado pública em 1915, esta organização
existiria, secretamente, há milênios. A expressão sânscrita Suddha Dharma pode ser
traduzida como Lei Pura, ou seja, aquela fonte universal, origem das Religiões e de tudo o
que é benéfico para a proteção e desenvolvimento de todas as formas de vida. Daí se
afirmar que o sistema filosófico e metafísico de que trata a organização conhecida como
Suddha Dharma, represente o próprio Sanátana Dharma (a Lei Eterna), é como “o grande
tronco do qual nascem todos os ramos”. A sua base fundamental, por excelência é a
Bhagavad Gita, texto que os instrutores do Suddha Dharma Mandalam afirmam conter, sob
a forma de uma ciência sintética do absoluto (Yoga Brahma Vidya), as chaves de todo
conhecimento humano. Logo, o Suddha Dharma nada mais seria que a representação da
mensagem de Krsna a Arjuna, sobre Yoga Brahma Vidya na Bhagavad Gita. Representaria,
portanto, a Brahman, a qual emanando d’Ele, inspira os Grandes Seres por meio do contato
ou sintonia Yoga. O SDM chega à América Latina, especificamente ao Chile, por volta do ano
de 1925, por meio de Dom Benjamim Guzmam Valenzuela (Sri Vájera), que tomou
conhecimento desta escola através da Sociedade Teosófica do Chile. Ele escreve ao
presidente do SDM na Índia, solicitando sua admissão. Coube a Sri Vájera e a Sri Janárdana
(indiano) a divulgação do SDM para vários países, inclusive para o Brasil. Os primeiros
ashrams do Brasil foram em São Paulo e Ribeirão Preto, por volta da década de 60. A partir
daí, outros núcleos foram surgindo. Por conseguinte, esta Comunicação objetiva investigar o
SDM no Brasil, sua trajetória histórica, filosófica e praxiológica.
Palavras-chave: Bhagavad Gita, Hinduísmo, Sociedade Teosófica, Suddha Dharma
Mandalam e Yoga Brahma Vidya.
Introdução
O objetivo desta comunicação é de apresentar uma investigação acerca do Suddha
Dharma Mandalam no Brasil: nos seus aspectos filosóficos e praxiológicos. O SDM 316
apresenta-se como uma instituição religiosa, cujo objetivo soteriológico, segundo sua
doutrina, seria a busca por transformação espiritual, pela libertação da alma do ciclo de
*
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mortes e reencarnações. Este caminho obtém-se ao se alcançar o nível espiritual mais
elevado, conceito denominado Moksa, termo em sânscrito que significa libertação. A palavra
em sânscrito Suddha, significa puro e transcendental, já Dharma, significa A lei Divina –
Dever - Retidão, em todas as acepções deste termo; e o termo Mandalam é derivado da
palavra Mandala, que significa literalmente Círculo. Segundo Wilmer (2002, p. 306), Suddha
Dharma quer, dizer isoladamente, a Lei Pura, benéfica em todos os tempos e lugares para
todos os seres. Além disso, possui como finalidade guiar e proteger os seres humanos em
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sua evolução. Com base nesses conceitos, o SDM difunde, através das práticas meditativas
espiritualistas, oriundas do yoga317, uma forma de seus discípulos atingirem o
autoconhecimento.
A existência do SDM se tornou pública em 1915, com o anúncio feito na revista The
Theosophist, por um juiz da Alta Corte de Justiça de Madrás (atual Chennai), localizada no
extremo sul da Índia, Dr. Sir. Subramanya Ayer Avergal318. Os primeiros instrutores externos
do SDM; ou seja, os divulgadores desta instituição, foram os indianos Subramanya Ayer
Avergal, Srinivasacharyar e Vasudeva Row, os quais afirmavam que, embora sua existência
somente tivesse se tornado pública em 1915, esta organização existiria, secretamente, há
milênios. Portanto, SDM, surge no seio da Sociedade Teosófica, pois seu fundador, era na
ocasião, vice-presidente desta sociedade e inserida nas tradições religiosas da Índia.
A população da Índia é de aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas, possui 80,5% de
hindus, 13,4% de mulçumanos e 9% de povos tribais, além de 1,9% de sikhs319 e um
número estimado em 2,3% de cristãos. Para Flood (2014, p. 25), “Essa grande diversidade
de religiões e culturas interage com o hinduísmo numa pluralidade de formas”. O sufixo
ismo foi acrescentado à palavra hindu por volta de 1830 para designar a cultura e a religião
dos brâmanes de castas elevadas, no intuito de diferenciá-las das demais religiões. O
hinduísmo não é uma religião, mas um modo de vida. Logo, a sua característica marcante é
317
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a de entender que a prática precede a crença; ou seja, o que se faz é mais importante do
que aquilo em que se acredita. Neste sentido, a ortopraxia tem procedência sobre a
ortodoxia. Há, portanto, uma ordenação cotidiana da vida, através do ritual e também
soteriológica que diz respeito ao indivíduo e à sua própria salvação.
Algumas ideias, porém, são centrais nas vertentes do hinduísmo, a noção de samsara
(o ciclo de morte e renascimento do atman, a alma) e a crença na possibilidade de moksha,
ou a libertação desse ciclo infinito. O segredo para atingir essa libertação é resumido na
palavra dharma, que costuma ser traduzida como “virtude”, “lei natural”, “retidão” ou
“adequabilidade." Existem três formas principais de alcançar o moksha (conhecidas
coletivamente como marga): jnana marga (conhecimento ou insight), karma-marga (bom
comportamento) e bhakti-marga (devoção aos deuses), porém este assunto está sujeito a
um grande número de interpretações. O marga abre espaço para as mais variadas
vertentes religiosas praticarem suas tradições, entre rituais, meditação, ioga e devoção
diária (puja).
Quanto aos textos sagrados, as diferentes tradições hindus estão compiladas nos
quatro Vedas (conhecimento), um conjunto de textos sagrados de 1200-900 a.C., os mais
antigos textos em sânscrito. Já os Brahmanas – o qual são comentários sobre os Vedas
elaborados no séc. VI a.C., é dali que surgem ideias com base no conceito de brahman, o
poder supremo –, e depois os Upanisads que significam uma abordagem filosófica à
religião, em que se constitui a base teórica da mesma, enquanto outros textos –
principalmente os dois poemas épicos indianos, o Mahabharata e o Ramayana – tratam de
história, mitologia, religião e filosofia. O Mahabharata, século II a.C., inclui o Bhagavad Gita
(Canção do Senhor), o qual apresenta modelos de vida para os hindus. Os principais textos
sobre ioga (os Yoga-sutras), foram compilados por volta do século II a.C. e tratam de uma
escola de filosofia hindu.
A Sociedade Teosófica foi criada em Nova York, em 1875, por Helena Petrovna
Blavatsky (1831-1891), também conhecida como Madame Blavatsky e pelo coronel Henry
Steel Olcott (1832-1907), com o objetivo de promover e aprofundar o conhecimento
esotérico. Para Libânio (2002) as religiões esotéricas estão preocupadas com a iniciação de
seus membros e pouco se interessam por desenvolver atividades de alcance social
transformador ou também proselitista. Visam a perfeição pessoal e a realização espiritual.
Fecham-se em si mesmas para não perder sua identidade. De acordo com Libânio:
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O esoterismo constitui uma unidade de pensamento específico e original.
Pretende oferecer uma chave de leitura e de interpretação, chave que seria
anterior e exterior ao cristianismo e que formaria parte de uma tradição
que teria sua origem nas filosofias e religiões orientais. O esoterismo
destaca a noção de um ser humano de essência divina, único responsável
pela sua salvação e que sente a nostalgia de uma origem mítica. (Libânio,
2002, p. 116).

Em 1877, a sociedade teosófica mudou-se de Nova Yorque para a Índia. Sua sede
permanece até hoje em Chennai (Madras), onde possui uma excelente biblioteca. Conforme
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Flood (2014, p. 343), “A sociedade continua, até os dias de hoje, com sua linha de editorial
que inclui a publicação de livros e monografias sobre o Hinduísmo e a Teosofia.” Um grande
número de ideias hindus alcançaram o ocidente via teosofia. Segundo Trevithick 320 (2008), a
decisão dos fundadores da sociedade teosófica em mudar sua sede para Índia, aconteceu
em virtude de duros custos e de grande concorrência de mercado nos EUA. Blavatsky já
havia tentado institucionalizar algumas versões pré-sociedade teosófica de seu projeto
esotérico na Europa e Egito e estes não tinham prosperado. A mudança da Sociedade
teosófica para a Índia melhorou ambas as frentes, inclusive a vida de seus fundadores que
adquiriram propriedades naquele local.
Cogitou-se no início ir para o Ceilão, atual Sri Lanka, porém, como diz Trevithick: “*...+
mas a verdade é que a Índia prometeu as melhores condições para a expansão da
organização.” Os fundadores da Sociedade Teosófica compartilhavam ideias anti-coloniais,
eles mantinham contato amigável e cordial com a Índia oficial britânica; escreveram sobre
reforma política e “evolução”; muito raramente de desobediência civil, e nunca sobre
revolução. Observe o que diz Trevithick, sobre os teosofistas como reformadores políticos:
The Theosophists as political reformers. The three basic aims of the TS, still
given great importance by its adherents, are as follows: 1. To form a
nucleus of the Universal Brotherhood of Humanity, without distinction of
race, creed, sex, caste or color, 2. To encourage the study of Comparative
Religion, Philosophy and Science and 3. To investigate the unexplained laws
of Nature and the powers latent in man.321

É, portanto, neste cenário que surge o SDM, cujos objetivos e sustentáculos são os
320
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seguintes postulados que devem ser sabidos para dissipar a falsa crença difundida de que o
espiritual e o material opõem-se e que, portanto, estão separados. Dentre os postulados,
seguem os primordiais: (i) Existe um só Princípio Raiz fundamental, no qual se formou o
Cosmos com todo seu conteúdo, Brahm, e (ii) Tal princípio Raiz encontra-se presente no
espírito que reside no mais profundo do coração etérico de todo o ser, sem exceção
alguma, Atman. Os princípios fundamentais do Suddha Dharma nas relações entre os seres
são os seguintes: (i) Ahimsa – Não causar dano; (ii) Atyavachana – Veracidade; (iii) Lokakainkaria – Vida Impessoal e (iv) Diana – Meditação.
No que se refere às ações missionárias, segundo Subramanya Ayer Avergal, no
momento no qual ele escrevia seu primeiro artigo que anunciava ao mundo o SDM, não
havia na Índia mais do que dois mil membros da organização, o que para eles (os adeptos)
parece significar que já havia um grande trabalho sendo realizado de maneira muito
discreta, antes mesmo que o público em geral tivesse acesso à instituição. Na Índia, Ceilão
(Sri Lanka), Inglaterra, América Central e com grande intensidade na América do Sul, várias
pessoas tiveram acesso à Iniciação 322, após a publicação dos textos de Subramanya Ayer
Avergal.
A ação missionária para outros países, principalmente América do Sul, inicia-se, com
Dom Benjamin Guzman Valenzuela, nome após Iniciação, Sri Vájera (1895-1984), pintor
chileno, que conheceu o SDM através de textos divulgados pela Sociedade Teosófica de seu
país. Por volta do ano de 1927, após correspondências trocadas entre Sri Vájera e o Pandit K.
T. Srinivasacharyar (indiano)323, a fim de se obter informações sobre o que seria o S.D.M.; o
pintor solicita sua admissão, sendo aceito. Entretanto, somente no ano de 1965 chega ao
Chile, Sri Janárdana (representante do SDM- Índia), permanecendo neste país, por três
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meses. Em seguida, eles programam uma viagem aos países da América do Sul, fundando
Ashrams324em Buenos Ayres, Montevidéu e no Brasil.
Enfim, diversas tradições e linguagens religiosas sempre conviveram no Brasil, país
que parece ser terra fértil para o surgimento de novas expressões religiosas e para releituras
de antigas tradições de fé. SDM encontrou seu lugar dentro deste pluralismo religioso.
Pode-se afirmar que, SDM encontrou solo propício no Brasil para se expandir, se
877

desenvolver, dentro desta diversidade religiosa? Faz-se necessário ressaltar a importância de
se estudar uma tradição de origem indiana no Brasil. É neste diálogo entre Brasil e Índia que
se pauta esta pesquisa; pois, até então, os movimentos indianos mais conhecidos no
ocidente são os do Hare Krisna e da prática da ioga. Logo, o objeto deste estudo, SDM no
Brasil carece ainda de uma investigação mais sistemática e minuciosa.
Outro ponto a sublinhar seria que SDM utiliza termos e elementos das religiões da
Índia (Hinduísmo). Pode-se concluir que, esta organização seria caracterizada como um
movimento derivado do Hinduísmo, embora com readaptações ao Brasil? Ou SDM seria
apenas releituras que Madame Blavatsky realizou das tradições indianas?
Por conseguinte, os objetivos investigados foram: busca de fontes e dados históricos
de como se constituiu o SDM no Brasil e identificação a partir da observação nos ashrams, a
fim de verificar se há uma universalidade dos princípios sugeridos pela doutrina. A
observação aconteceu nos templos de Ribeirão Preto- SP e Uberlândia-MG. Para tanto, a
finalidade ou meta desta pesquisa foi de investigar o SDM no Brasil, nos dias atuais.
O objeto deste estudo, SDM, recorre às literaturas de textos sagrados das tradições
religiosas da Índia, a fim de disseminar sua doutrina, através das crenças e práticas. Sendo
assim, o referencial teórico para esta investigação se baseia nestas fontes, mais
especificamente as Upanisads e a Bhagavad Gita. Segundo Loundo (2011, p. 356) “Os
ensinamentos upanisádicos são ‘conhecimento, diz Sankaracarya, por se tratarem de
instrumento conducente, de forma imediata, à realização de brahman *átman+’ - sânscrito:
yogadbrahmavidyã upanisat”.

Os membros do SDM ressaltam a importância dos

Upanishads, para eles:
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Edifício sagrado usado como monastério ou para fins ascéticos. Local dedicado a práticas religiosas,
meditação e estudos espirituais. (Wilmer, 2008 p. 245).

Até hoje, nenhum livro, nenhum conceito filosófico superou, transcendeu
em seus conceitos sobre Deus, o homem e o universo. Não se produziu
nada comparável aos Upanishads. Eles falam desse conceito da consciência
única e absoluta, fonte e origem de todas as coisas, que recebem o nome
sânscrito de Brahman. Encontra-se aí o conceito de Brahman e Átman.
(Ruguê, 1998).

A fonte primária do SDM, a qual dialoga com as Upanisads, através das práticas de
ioga - meditação espiritual, é: Suddha Raja Yoga. A citação a seguir refere-se a frase
proferida por Sri Vájera:
Suddha Raja Yoga significa a mais pura exposição da suprema ciência
da união com a Divindade. Onde, as três bases principais na Yoga,
são: 1º Bhávana: contemplação dirigida ao exterior – no Mestre
(Jesus, Krishna, ...); 2º Karma: contemplação dirigida ao interior – no
Atman e 3º Dhyana: contemplação Transcendental – no Para-brahman ou supremo espírito de Deus. (Ruguê, 1998).
Conforme interpretação dos exegetas do SDM, a temática sobre a essência (śuddha)
do sagrado (dharma) surge com os antigos Ṛṣis do período védico. No caso da literatura
sânscrita, a discussão sobre o sagrado (dharma) encontra o seu clímax no diálogo da
Bhagavad Gītā, no qual Kṛṣṇa trata da eterna (sanātana) e sintética (yoga) ciência (vidyā) do
absoluto (Brahman)325. A doutrina do SDM ou Yoga Brahma Vidya (Ciência Sintética do
Absoluto) está exposta no Bhagavad Gita. É importante mencionar que, embora a obra
original contenha 18 capítulos, o aqui citado contém 26 capítulos. Para Janárdana 326
(indiano):
No Srimad Bhagavad Gita, versão do SDM, que contém a mensagem de Sri
Krishna à Arjuna está mencionada a organização do SDM (Cap. IV, vers. 6). É
absolutamente necessário estudar o Bhagavad Gita, editado pelo
Mandalam, pois ele nos permitirá conhecer a essência desta doutrina, de
acordo com os ensinamentos Suddhas.

Logo, segundo a hermenêutica do SDM: “Suddha Dharma” constitui o objeto por
excelência da Bhagavad Gita.
O método escolhido para este estudo foi baseado na leitura da Filosofia Védica
(Upanisads e Bhagavad Gita), com ênfase nos aspectos religiosos, identificando os valores
que embasam o Hinduísmo para entender o mundo em que estão inseridos os rituais. Sendo
o ritual, característica marcante nas cerimonias do SDM. Utilizou-se uma abordagem
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Disponível em: <http://www.universidadedocoracao.com.br/index.php/quem-somos?>.
Frase proferida no prefácio livro canônico do SDM: Sanátana Dharma Dípika (A Eterna Lei Explicada). Ela se
divide em duas partes, primeiro: uma narração histórica da reconstituição da Organização SDM; segundo: seu
texto contém muitos ensinamentos sobre a Ciência Oculta. Constitui algo como a Bíblia é para os cristãos.
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qualitativa, pois a configuração desta pesquisa parte da conceituação, descrição e
caracterização do SDM para estabelecer o seu contexto e a partir daí analisar este
fenômeno, assim como suas significantes relações, causas e consequências de modo
interpretativo. Pois, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são as
bases do processo desta pesquisa, através de uma visão holística.
Para Portella (2008) ao refletir sobre o fenômeno religioso, ele sublinha: “A religião
está na experiência do crente e lá deve ser buscada.” Sendo assim, a pesquisa se baseará
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não somente nas bibliografias citadas, mas também, terá como complemento a observação
de Ashrams no Brasil, especificamente em Ribeirão Preto e de Uberlândia.
Como resultados desta observação é notório informar que de acordo com as práticas
dos adeptos do SDM, no que se refere à meditação a fim de se alcançar Moksa (libertação),
existe uma padronização nas cerimonias ritualísticas, embora o Ashram de Uberlândia dê
mais ênfase aos rituais importados da Índia, como por exemplo, o ritual do fogo (Figura 1). Já
o Ashram de Ribeirão Preto (Figura 2) possui uma postura, mais ortodoxa, tradicional, pois
eles acreditam que SDM está além das tradições religiosas e inspira todos os seres.

Figura 1

Figura 2

Considerações Finais
Suddha Dharma Mandalam no Brasil se reveste de um novo aparato social e
religioso, pois as práticas ensinadas pelos indianos: Subramanya Ayer Avergal,
Srinivasacharyar e Janárdana e posteriormente pelo chileno Sri Vájera, sofreu alterações e
adequações nos rituais praticados aqui no Brasil. Mas, a essência do Suddha Dharma
Mandalam conservou-se, assim como a essência promulgada por todas as religiões. Suddha

Dharma Mandalam instrui que a redução da multiplicidade na Unidade, constitui a síntese,
isto é, a essência de todas as religiões (de acordo com literatura canônica do SDM: Sanátana
Dharma Dípika). Veja bem, Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), mais conhecido
popularmente por Mahatma Gandhi, quando resolveu fazer uma revolução para a libertação
da Índia sob o jugo da Coroa Britânica, utilizou as armas da não-violência (Ahimsa) e ele
sendo hindu, quis um país liberto não só para os hindus, mas para toda a Índia: mulçumanos,
cristãos, sikhs, etc. Isto consiste em ‘enxergar’ na diversidade, na multiplicidade a Unidade, o
bem para todos os povos. O que propõe o Suddha Dharma Mandalam nas suas práticas
medidativas dialoga com a proposta do mestre Jesus, que diz: “Quando orares, entra no teu
quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê num lugar oculto,
recompensar-te-á”. Mateus Cap.6:v.6.
Enfim, os discípulos do Suddha Dharma Mandalam interpretam as religiões a partir
de um princípio de universalidade, para eles, os seguidores podem pertencer as mais
variadas crenças e ainda assim frequentarem os ashrams do SDM. Eles acreditam que de
tempos em tempos “descem” à terra os avatares, literalmente significa ‘descida’ dos seres
iluminados que veem para contribuir com a evolução do planeta. Para eles, são exemplos de
‘avatares’: Moisés, Maomé, Chico Xavier, Gandhi e Madre Teresa de Calcutá representando
Yoga da ação (karma); já os Jnana-yoga (sabedoria): Buda, Santo Agostinho, Sócrates, Platão,
São Tomás de Aquino e por último Bhakti-yoga (devoção): Jesus, Francisco de Assis, Hama
Krishna, constituindo a síntese.
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Uma análise entre a individuação e o caminho do bodhisattva Ligação entre jung e a tradição budista mahayana

Fábio Roberto Gonçalves de Oliveira Medeiros*
Resumo: Carl Gustav Jung fundador da Psicologia Analítica ou Psicologia Profunda estendeu
sua influência em vários campos do saber. Sua visão indicava o caminho de que viria a ser o
movimento do potencial humano. Um dos conceitos da Psicologia Analítica é a individuação,
um processo pelo qual o ser humano pode tornar-se um indivíduo, uma totalidade. Sendo
assim, a jornada tanto do ego na busca de ampliação da consciência, quanto do próprio Self
à integração. Jung afirma que “ela leva ao nascimento de uma consciência da comunidade
humana, justamente porque nos torna cônscios do inconsciente, que une e é comum a toda
a humanidade”. O Budismo, tradição Mahayana, tem como prática o objetivo de atingir o
estado de Buda (Símbolo do Self), através de suas práticas espirituais, exercendo junto a esta
prática a função de Bodhisattva, ou seja, ser aquele que aspira à iluminação e conduz
práticas altruísticas a fim de atingir ao objetivo. A benevolência que predomina nos
Bodhisattvas, que retardam sua própria entrada no nirvana a fim de conduzir os outros à
iluminação. O objetivo da prática budista, assim da psicologia junguiana, consiste no
deslocamento do centro psíquico do ego para o Self, ou seja, no reconhecimento e na
vivência de nossa totalidade. O trabalho visa apresentar uma ligação entre a prática do
Bodhisattva e a prática dinâmica da Individuação de Carl Gustav Jung, identificando possíveis
conexões com a prática Psicoterapêutica, bem como estender uma ponte entre os conceitos
Ocidentais e Orientais. Será realizada pesquisa bibliográfica para o estudo.
Palavras–Chave: Individuação, Budismo, Terapia, Self e Bodhisattva.

Uma Possibilidade de Ligação
O Budismo é uma religião e filosofia que abrange uma variedade de tradições,
crenças e práticas, baseadas nos ensinamentos atribuído a Siddhartha Gautama, mais
conhecido como Buda, o iluminado ou o que despertou. Siddhartha viveu e desenvolveu
seus ensinamentos no nordeste do subcontinente indiano, entre os séculos VI e IV a.C. Ele é
reconhecido pelos adeptos como um mestre iluminado que compartilhou suas ideias para
ajudar os seres sencientes a alcançar o fim do sofrimento (Dukkha), alcançando o Nirvana
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(ou do páli, Nibbãna) e escapando do que é visto como um ciclo de sofrimento do
renascimento. Takeushi Yoshinori (2006), diz que “o nibbãna é a meta do esforço espiritual”.
Através dos séculos, os ensinamentos de Buda Shakyamuni foram transmitidos de
mestre à discípulo por meio das diferentes linhagens de práticas existentes, como por
exemplo do Budismo Hinayana e Mahayana. A pureza dos métodos se manteve porque os
detentores dessas linhagens alcançaram realização e maestria das instruções recebidas.
Mesmo o budismo sendo uma prática muito popular na Ásia, os dois ramos são
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encontrados em todo o mundo. As escolas budistas variam sobre a natureza exata do
caminho da libertação, a importância e canonicidade de vários ensinamentos e,
especialmente, suas práticas. Entretanto, as bases das tradições e práticas são as Três Joias:
O Buda, o Dharma (ensinamentos baseados nas leis do universo) e a Sangha (a comunidade
budista). Encontrar refúgio espiritual nas Três Joias ou Três Tesouros é, em geral, o que
distingue um budista de um não-budista.
Dentro da tradição Mahayana identificasse o que poderia se chamar como caminho
do Bodhisattva, ou seja, do Ser que conduz práticas altruísticas a fim de atingir à iluminação.
A benevolência predomina nos Bodhisattvas, que retardam sua própria entrada no nirvana a
fim de conduzir os outros à iluminação.
A crença da espiritualidade com um sentido mais amplo da vida que
contempla amor, reverência e confiança. Amor, consistindo essencialmente
em desejo de “estar com”, enriquecido e não ameaçado com a inclusão de
mais e mais pessoas; um amor que aprendeu a reconhecer a profundidade
e o mistério das pessoas, que aprendeu a ouvir, desvelar e partilhar.
(PORTAL, 2004, p.69)

Dessa forma têm-se a possibilidade da ligação entre a prática Psicoterapêutica de
Carl G. Jung e a prática do significado de ser um Bodhisattva, como transformação pessoal
do ser humano. Jung foi fundador da Psicologia Analítica ou também conhecida como
Psicologia Profunda, dedicou sua vida a desbravar os mistérios da psique humana e seu
método inovador referente a um modelo que denominou de função transcendente, que
aproxima o analista do analisando e vice-versa, rompendo com o significado de uma clínica
clássica, que podemos entender com certo distanciamento relacionado à estrutura de
poder, como exemplo “médico” e “paciente”, estas palavras denota uma relação de um
“espaço” entre dois seres humano. Jung diz (1963) “do mesmo modo que aquele que fere ao
outro fere a si próprio, aquele que cura cura-se a si-mesmo”.

Estudando um dos termos fundamentais de sua obra, denominado eixo ego-self.
Que pode-se entender como a estrutura do processo dinâmico de sua terapia, Lilian Wurzba,
pesquisadora em Jung, comenta sobre:
Jung incursionou por todos os campos das questões humanas, pois nelas
lhe interessavam tanto o ato quanto o agente. Possuidor de uma erudição
ímpar, buscava compreender, em última instância, a condição do homem.
Ainda que seja conhecido por sua teoria dos complexos, dos tipos
psicológicos, dos arquétipos e do inconsciente coletivo, aliás, conceitos
amplamente difundidos, esta é apenas uma das vertentes de seu
pensamento, pois Jung desenvolveu uma reflexão muito mais profunda em
sua extensa obra sobre sua preocupação primeira: o sentido do sofrimento
humano. Contudo, não fora entendido, como lamentou em entrevista ao
então jovem jornalista finlandês, Kaarle Nordenstreng, em 1961, poucos
meses antes de sua morte:
A maior decepção de minha vida foi às pessoas não terem entendido o que
eu quis dizer. Certamente elas sabem o que é um complexo, um
introvertido, um extrovertido, têm uma noção de que, em minha
concepção, sentimento e pensamento não ficam juntos numa cabeça só,
mas outra coisa é entender o que eu disse com mais profundidade. Como
jargão superficial, essas coisas são aceitas pelas pessoas, embora todos os
professores digam que não passam de um absurdo!
Mas o que Jung disse "com mais profundidade"? Quando percorremos sua
obra e suas cartas podemos observar que sua preocupação está centrada
na situação espiritual do homem moderno e no que ele denominava
"neurose geral do nosso tempo": um sentimento de inutilidade
acompanhado, muitas vezes, de um sentimento de vazio religioso. A partir
de sua experiência clínica, ele percebeu que "o tratamento das neuroses se
abre para um problema bem mais amplo, além do campo exclusivamente
médico e diante do qual a ciência médica é de todo insatisfatória".
(WURZBA, 2012, p.317)

Neste discurso Jung tenta se expressar, dizendo que está profundidade refere-se
a uma experiência de vida, pode-se dizer que o livro Memórias, Sonhos e Reflexão de sua
autobiografia traz esta ideia, quando ele comenta “minha vida é a história de um
inconsciente que se realizou”. Ele comenta neste trecho:
O “homem psíquico inteiro” sobre o qual inquiríamos há pouco representa,
portanto, nada menos que um universo, isto é, um microcosmo, como os
antigos já pensavam acertadamente, mas erravam ao fundamenta-lo. A
psique simplesmente é o espelho do SER, é o conhecimento dele e tudo se
move nela. (JUNG, 2013, p.105)

Sua base se fundamentou quando então no processo de formação e
estruturação da psique nomeou o responsável pela ordenação das constelações arquetípicas
causador dos fenômenos, denominado arquétipo da totalidade, arquétipo central ou Self.
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O Self é o centro da psique e representa totalidade. Miticamente, está associado
ao deus-criador ou aos mistérios mais profundos do Universo. Nesse sentido, o Self possui
duas propriedades que o colocam, na opinião de Andrew Samuels (1988), acima dos demais
arquétipos: a primeira delas se refere à capacidade do Self de mediar e de sintetizar os
opostos; a segunda, de produzir símbolos profundos, fascinantes e numinosos, de natureza
autor reguladora e criativa.
Neumann (1980: 39), comenta sobre a definição do eixo ego-Self como "o centro
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de um complexo de processos paralelos e opostos que ocorrem entre o centro diretor da
totalidade por um lado, e a consciência e seu centro, o ego, por outro". Jung denominou
estes opostos como reguladores da psique.
Neste pequeno texto é difícil expor toda a complexidade que existe dentro
destes termos de Jung. A ideia é mostrar que este veio se desenvolvendo a partir de sua
“autoanálise”, realizando assim um modo terapêutico mais humanizado em relação ao
outro, ou seja, percebendo-se no outro. Desvinculando de uma ideia médica de “abuso de
poder”, como dito acima. Uma ideia de caminho pode ser expressa neste trecho:
Freqüentemente usado por Jung para se referir à intenção da ANÁLISE e
implicando algo diferente de uma “CURA” objetiva (ver Gordon, 1978). Isto
é, o objetivo ou produto final é definido em termos do indivíduo em
questão e qualquer que seja a forma que sua potencial TOTALIDADE possa
assumir (ver INDIVIDUAÇÃO). Também ligava o processo de cura a
compaixão – uma opinião que encontra ressonância em tentativas
modernas de caracterizar os elementos eficazes no relacionamento
terapêutico como a calorosidade, a autenticidade e empatia do terapeuta.
(SAMUELS, 1988, p.82)

Em outro trecho uma pequena ideia do termo individuação sugerido por Jung:
[...] Será bom para a psicologia do si mesmo que nos familiarizemos com os
tesouros do saber indiano. Tanto aqui como na Índia, a experiência do si
mesmo nada tem a ver com intelectualismo, mas é uma experiência vital e
profundamente transformadora. O processo que conduz a ela foi por mim
denominado processo de individuação. (JUNG, 2013, p.117)

Assim, como diz Jung (2013) “individuação é o tornar-se um consigo mesmo, e ao
mesmo tempo com a humanidade toda, em que também nos incluímos”. Todas as estruturas
da psique nominadas por Jung interagem de acordo com preceitos arquetipicamente
estabelecidos, visando em última instância à elucidação completa da identidade individual,
ao conhecimento da totalidade da psique, processo como dito individuação. Esse fenômeno

que inaugurou e constitui a força motriz da civilização humana, cujo horizonte derradeiro
está longe de ser vislumbrado, é passível de todo o tipo de interferência proveniente do
ambiente externo, seja essa ordem orgânica, seja essa de ordem cultural. E neste ponto,
talvez uma possível ligação com a figura do Bodhisattva, como ideia de caminho
relacionando com processo de individuação e o modelo psicoterapêutico de Carl Jung, que
se permite ao cuidado com o outro. Para finalizar,
Compaixão, tradicionalmente a atitude que permitiu ao Buda passar a vida
pregando verdades que ele havia descoberto mesmo tendo consciência de
que poucos dos que o ouviam poderiam compreender o que ele dizia, está,
dessa forma , em geral associada a uma atitude que permite (ou requer)
tentativas resolutas de dar alívio ao sofrimento dos outros. (YOSHINORI,
2006, p. 54).

Considerações
Portanto, o trabalho apresenta alguns dos pontos da teoria Junguiana, que se
pode considera-los como fundamentais, pois dentro da vasta obra literária de Jung, criou
muitos outros termos para explicitar seu pensamento. Não se pode neste texto reduzir a
ideia do Bodhisattva, de milênios de tradição há uma simples caminho de um modelo
terapêutico, mas no sentido de uma expectativa de conciliar uma tradição de milhares de
anos, com um pensamento considerado atual dentro da Psicologia, relacionado ao cuidado
com o outro e a humanidade.
Este ensaio pode ser o começo para explorar este campo do conhecimento, de
uma prática espiritual antiga com a prática Psicoterapêutica, pois o Bodhisattva representa
tanto o analista quanto o analisando.
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Aspectos religiosos e sociológicos do eremita da floresta (vānaprastha), do
asceta renunciante (parivrājaka), e do recluso védico (saṃnyāsī) nas Leis de
Manu (Mānava-Dharmaśāstra)
Matheus Landau de Carvalho

Resumo: O objetivo desta Comunicação é esboçar um olhar crítico de um ponto de vista
moderno que identifique os aspectos religiosos e sociológicos nos usos que as Leis de Manu
(Mānava-Dharmaśāstra) fazem dos modi vivendi dos vānaprasthas, parivrājakas e
saṃnyāsīs. Para isso, pretende-se investigar como as Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra)
os descreve e qualifica segundo as funções sociológicas e religiosas que lhes atribui no
âmbito do varṇa-āśrama-dharma, de modo a identificar nestes usos explicações racionais
imprescindíveis para a funcionalidade da sociedade de acordo com fins práticos necessários
a sua manutenção; assim como de explicações meta-racionais e religiosamente
fundamentadas, com ações orientadas para fins transcendentais a partir da prescrição de
injunções rituais e a busca por bens espirituais.
Palavras-Chave: Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra). sistema varṇa-āśrama-dharma.
eremita da floresta (vānaprastha). asceta renunciante (parivrājaka). recluso védico
(saṃnyāsī).
O sistema varṇa-āśrama pode ser visto não só como uma característica religiosa e
sociológica exclusiva das tradições religiosas do Hinduísmo, como também um dos
desdobramentos da antiga cultura védica, na qual convivem e se sobrepõem dois critérios
distintos – o das quatro estratificações sócio-ocupacionais (varṇas), e o das quatro etapas de
vida (āśramas) – que guardam entre si relações orgânicas e de interdependência, de modo
que se busque uma estabilidade social, econômica e política, bem como o bem-estar
espiritual de todos os membros da sociedade védica. As divisões sócio-ocupacionais (varṇas)
são dispostas numa hierarquia encabeçada pelo brāhmaṇa (sacerdote erudito), abaixo do
qual vem o kṣatriya (guerreiro ou administrador público), seguido, por sua vez, pelo vaiśya
(agricultor e/ou comerciante) e pelo śūdra (servo). Esta hierarquia é um reflexo do saṃsāra,
concepção religiosa hindu baseada no fluxo espiritual de evolução da alma individual através
de várias de suas existências.
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As etapas de vida (āśramas) consistem na etapa do estudante védico (brahmacarya),
que se constitui na prática do estudo e recitação dos Vedas e de austeridades morais a
serem vividas pelo estudante (brahmacārī); no estágio marital (gṛhastha), baseado no
cumprimento de condutas éticas e injunções rituais, seja de modo restrito no âmbito
familiar, seja na dimensão mais ampla da sociedade hindu; na etapa de vida retirada na
floresta (vānaprastha), um eremitismo védico que poderia ser considerado uma fase
intermediária e, simultaneamente, propedêutica ao quarto estágio (parivrajyā), no qual há
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uma busca pela renúncia aos apegos que vinculem aos laços familiares e sociais, de modo
que o parivrājaka adote o modus vivendi de um asceta errante e mendicante. Tecnicamente,
o sistema de āśramas não tem que ser obrigatoriamente cumprido em sua totalidade numa
só existência neste mundo, podendo o hindu optar pela permanência no brahmacarya por
toda sua vida, ou pelo ingresso subsequente em qualquer um dos outros três āśramas até
sua morte.
Na condição de primeiro texto hindu a apresentar o que Olivelle denomina, em sua
obra The Āśrama System, de sistema de āśramas clássico, as Leis de Manu (MānavaDharmaśāstra) apontam para a passagem sucessiva, através de ritos de transição
(saṃskāras), de um āśrama para outro, senão como obrigatória 2, pelo menos como um ideal
a ser aspirado, diferenciando-se dos quatro Dharmasūtras que o antecedem
cronologicamente. De acordo com estes Dharmasūtras, os quatro āśramas eram
considerados quatro modos de vida legítimos entre os quais o homem ārya, no início da vida
adulta, deveria escolher após cumprir o período de brahmacarya: ou continuaria como um
brahmacārī pelo resto de sua vida, ou optaria por um dos outros três āśramas (gṛhastha,
vānaprastha e parivrajyā):
A escolha, que era um elemento central na formulação original, é
eliminada, e os āśramas são transformados de vocações permanentes e
vitalícias em períodos temporários, a única exceção sendo a renúncia
[parivrajyā], a qual, na nova formulação, ocupa os dias finais da vida de um
homem. Os modos de vida rigorosamente ascéticos – aqueles do eremita
[vānaprastha] e do renunciante [parivrajyā] – são convertidos em
instituições da velhice. Pelo menos idealmente, espera-se que um indivíduo
2

“É claro, portanto, que para Manu *MDh] a passagem através dos quatro āśramas era um dentre vários
paradigmas para se levar uma vida religiosa. Embora Manu assim o apresente, o sistema clássico não é nem
tão central nem tão normativo em seu śāstra quanto na literatura bråhmaṇica posterior.” (“It is clear,
therefore, that for Manu the passage through the four āśramas was one of among several paradigms for
leading a religious life. Although Manu presents the classical system, it is neither as central nor as normative
in his law book as it is in later Bråhmaṇical literature.” In: Olivelle, 1993, p. 142).

passe de um āśrama para outro de maneira ordenada e em períodos
específicos em sua vida. [...] Os āśramas acompanham um indivíduo na
medida em que ele envelhece e assume novos e diferentes deveres e
responsabilidades. O ingresso em cada āśrama é um rito de passagem que
assinala o encerramento de um período de vida e o início de outro. 3

As próprias Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra) estabelecem que “O estudante, o
chefe de família, o eremita e o asceta: [...] Todos estes, quando são seguidos em sua devida
sequência tal como expostos nos śåstras, conduzem um bråhmaṇa que age da maneira
prescrita à condição mais elevada.”4. Concomitante a esta característica do sistema de
āśramas clássico, Olivelle afirma que o pensamento indiano antigo associava um padrão
definitivo de comportamento ou conduta de vida com um lugar ou região específica, sendo
possível denominar de āśrama “os modos de vida daqueles pertencentes aos āśramas de
estudante, chefe de família e eremita [...] relacionados às suas respectivas residências: a
morada do guru, o *próprio+ lar e a floresta” 5.
Com efeito, é possível observar com muita nitidez que a floresta (vana) pode ser um
eremitério ao ar livre em potencial segundo as Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra),
verdadeiro locus sagrado que, de acordo com tradições do Hinduísmo, não admite
profanação sem penitência, ao mesmo tempo que se constitui em lugar de expiação para
outras transgressões do dharma.
Os aspectos sociológicos de um eremita da floresta adquirem duas dimensões
principais baseadas no gradativo desapego dos modos estabelecidos de convívio social da
aldeia: ele pode valer-se da mendicância por esmolas (bhikṣās), com a condição de precisar
se dirigir à aldeia, ou, por outro lado, seus hábitos alimentares devem não só rejeitar
alimentos advindos do padrão de consumo das famílias aldeãs, como também basear-se na
3

“Choice, which was a central element in the original formulation, is eliminated, and the āśramas are
transformed from permanent and lifelong vocations to temporary periods, the only exception being
renunciation, which in the new formulation occupies the final days of a man’s life. The strictly ascetical
modes of life – those of the hermit and renouncer – are recast as institutions of old age. At least ideally, an
individual is expected to pass from one āśrama to the next in an orderly manner and at specific periods in his
life. *…+ The āśramas accompany an individual as he grows old and assumes new and different duties and
responsabilities. The entry into each āśrama is a rite of passage that signals the closing of one period of life
and the beginning of another.” (Idem, p. 131).
4
“Student, householder, forest hermit, and ascetic: *…+ All of these, when they are undertaken on their proper
sequence as spelled out on the sacred texts, lead a Brahmin who acts in the prescribed manner to the highest
state.” (VI,87a.88. In: Olivelle, 2005, p. 153). No saṃhitā consta: “bramacårī gṛhasthaśca vånaprastho
yatistathå / ete gṛhasthaprabhavåścatvåraḥ gṛthagåśramåḥ / sarve’pi kramaśastvete yathåśåstraṃ niṣevitåḥ /
yathoktakåriṇaṃ vipraṃ nayanti paramåṃ gatim”.
5
“the modes of life of those belonging to the āśramas of student, householder, and hermit *…+ referred to by
their respective residence: teacher’s house, home, and forest” (Olivelle, 1993, p. 18).
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consecução acidental, casual de gêneros que se lhe apresentem no dia-a-dia no âmbito da
floresta.
Os principais aspectos rituais do modus vivendi do eremita contemplados pelas Leis
de Manu (Mānava-Dharmaśāstra) prevêem que ele não deve abrir mão dos hábitos rituais
de um chefe de família hindu (gṛhin), nem da devoção e diligência em sua realização, sem se
esquecer da gentileza e receptividade para com aqueles que porventura se lhe possam surgir
do âmbito social da aldeia, procurando também evitar o acúmulo de bens materiais.
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Observa-se com relação às austeridades precritas ao eremita, de modo geral, a
existência de duas vias de alcance da perfeição espiritual, quais sejam, a privação do
usufruto de bens materiais e do deleite dos sentidos através da gradativa exaustão dos
meios de subsistência e cuidado com o próprio corpo, inclusive desapegando-se igualmente
dos padrões de beleza que venham a se estabeler no cotidiano aldeão, assim como um
direcionamento para a busca de mokṣa através da sugestão do estudo das Upaniṣads6, além
daquelas escrituras típicas do segundo āśrama, de modo que o sentido religioso de tais
prescrições se orientem para a fruição espiritual de uma sempiternidade existencial em
Brahman.
Observa-se no vānaprastha um estágio intermediário que traz em seu bojo uma
sincronia de dois processos de renúncia propedêuticos ao modus vivendi do parivrājaka,
quais sejam, um processo de natureza sociológica – baseada na renúncia aos valores sociais
da aldeia expressa na restrição violenta dos apegos das sensações e o consequente
desapego dos seus impulsos –, e outro processo, de natureza religiosa – caracterizado, num
primeiro momento, pela internalização dos ritos, e, num segundo momento, pela busca de
mokṣa7. As Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra) prescrevem ao eremita depositar os fogos
sagrados em seu próprio corpo, numa concepção bråhmaṇica de renúncia manifesta na

6

Textos que contêm o conhecimento espiritual hindu ligado à especulação filosófica sobre as tradições
ritualísticas dos Vedas – Ṛgveda, Yajurveda, Sāmaveda e Atharvaveda – com relação à natureza do mundo e
dos humanos, seu destino e morte, assim como discussões sobre a escatologia da existência, e que refletem
as demandas de mokṣa. Mokṣa é uma das quatro aspirações fundamentais da condição existencial humana
(puruṣārthas) postuladas por tradições do Hinduísmo, que se constitui numa busca espiritual última
enquanto conhecimento da natureza fundamental do Si-Mesmo que suspende toda e qualquer busca
objetiva, mundana ou transcendente, de modo que a alma eterna e individual se libere do ciclo de
renascimentos (saṃsāra).
7
Hillary Rodrigues escreve que “a tendência geral do estágio é transitória, amortecendo as preocupações com
kāma e artha quando se começa uma busca voltada para mokṣa.” (“*...+ the general tenor of the stage is
transitional, winding down one’s preoccupations with kāma and artha, as one begins to turn to the pursuit of
mokṣa.” In: Rodrigues, 2006, p. 93, grifo da autora).

internalização de ritos e fogos rituais: o eremita devolve seus fogos, seja ao produzir um
fogo utilizando os utensílios necessários ou assoprando sobre um fogo convencional 8,
tornando-se um sábio sem casa ou fogo externo, subsistindo de raízes e frutas, sem
qualquer propensão a obter coisas prazerosas, permanecendo celibatário, dormindo no
chão, sem apegos a lugares e abrigos, fazendo da raiz das árvores seu lar. Olivelle nos
informa que o processo de internalização dos fogos rituais traz em si não a renúncia
enquanto uma refutação total de todo e qualquer tipo de ritual, mas, ao contrário, enquanto
uma intenção na busca de seu verdadeiro aperfeiçoamento, pois
O ritual internalizado é mais permanente e mais sublime. Os fogos
interiores do renunciante estão permanentemente acesos; ele os acende
com cada respiração. Sua alimentação se torna uma oferenda sacrificial.
Seu corpo e suas funções corporais são transformados em uma longa
sessão sacrificial. Assim, o corpo do renunciante se torna um objeto
sagrado; é igual ao altar de fogo onde os ritos védicos são realizados.
[...] O renunciante é totalmente independente – independente dos
oficiantes e dos atos exteriores – porque seu ato de existência em si é
transformado em um sacrifício interno e perfeito.9

De fato, no Capítulo IV as Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra) fazem uma breve
alusão a certas concepções rituais de ascetas hindus da época, como o fato de alguns
oferecerem os Pañca Mahāyajña10 incessantemente em seus próprios órgãos, ou
oferecerem a respiração na fala e vice-versa, de modo a se atingir em ambos uma
consumação inexaurível do sacrifício, ou ainda, o oferecimento pelos brāhmaṇas dos
sacrifícios diários através do conhecimento apenas, por acreditarem que aí estaria enraizada
a execução em si dos sacrifícios (IV,22-24).

8

Segundo o Baudhāyana Dharmasūtra 2.17.26, o asceta respira ao aroma de cada fogo, recitando uma fórmula
védica presente no Taittirīya Brāhmaṇa, após a qual ele passa a carregar os fogos na forma de sua
respiração. (Olivelle, 2005, p. 289, n. 6.25).
9
“The internalized ritual is more permanent and more sublime. The renouncer’s internal fires are permanently
lit; he kindles them with every breath. His eating becomes a sacrificial offering. His body and bodily functions
are transformed into a long sacrificial session. The renouncer’s body thus becomes a sacred object; it is equal
to the fire altar where the Vedic rites are performed. *…+ The renouncer is totally independent – independent
of the officiants and of the external acts – because his very act of existence is transformed into a perfect and
internal sacrifice.” (Olivelle, 1992, pp. 68-69.71).
10
Cinco grandes sacrifícios domésticos diários descritos nos textos religiosos dedicados aos rituais domésticos
comuns (Gṛhyasūtras), também trabalhados pelas Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra), e que definem a
ritualidade compulsória e cotidiana de um chefe de família hindu (gṛhin), bem como várias de suas
consequências espirituais. São eles o Deva-yajña, o Pitṛ-yajña, o Bhūta-yajña, o Manuṣya-yajña e o Brahmayajña.
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Logo após a seção sobre o terceiro āśrama (vānaprastha), as Leis de Manu
(Mānava-Dharmaśāstra) enunciam o trecho sobre o quarto āśrama afirmando
categoricamente que
Depois de passar o terceiro quarto de sua vida desta maneira na floresta
(vana), ele deve se livrar de seus apegos e vaguear como um asceta durante
o quarto. Quando um homem se torna um asceta (pravråj) depois de ter
passado de åśrama em åśrama, oferecido sacrifícios, controlado seus
sentidos, e se dedicado exaustivamente a oferecer esmolas (bhikṣås) e
oblações (balis), ele prosperará após a morte. 11
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De maneira a otimizar a busca pelo Brahman eterno através da prática da
meditação, as Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra) consideram, por um lado, a
contingência de que o renunciante (parivrājaka) reserve seus atos positivos às pessoas de
que se gosta e os atos negativos às pessoas de que não se gosta (VI,79), de modo que o
asceta errante conquista o júbilo eterno tanto neste mundo quanto após a morte quando,
por outro lado, também se liberta do apego a qualquer objeto de desejo segundo uma
disposição interior; assim como repousa sozinho em Brahman o parivrājaka que renunciar
gradualmente a todos os apegos dessa maneira e se libertar dos pares de opostos (VI,80-81):
“Se um dvija viver como um parivråj seguindo a sequência de práticas supracitadas [VI,3384], ele se livrará de suas transgressões neste mundo e alcançará o Brahman mais
elevado.”12
Com relação aos aspectos sociológicos mais gerais do modus vivendi de um
parivrājaka, as Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra) exortam o asceta à prática do
desapego dos valores de uma existência material mundana, sem basear suas ações numa
correspondência proporcional ao grau do tratamento recebido por quem quer que seja, mas
procurar uma isenção na resposta de suas próprias atitudes e evitar que seus próprios
11

“33. After spending the third quarter of his life this way in the forest, he should cast off his attachments and
wander about as an ascetic during the fourth. 34. When a man goes forth as an ascetic after he has moved
from order to order, offered sacrifices, subdued his senses, and become worn out by giving alms and
oblations, he will prosper after death.” (VI,33-34. In: Olivelle, 2005, p. 150). No saṃhitā consta: “vaneṣu tu
vihṛtyaivaṃ tṛtiyaṃ bhågamåyuṣaḥ / caturthamåyuṣo bhågaṃ tyaktvå saṅgånparivrajet / åśramådåśramaṃ
gatvå hutahomo jitendriyaḥ / bhikṣåbalipariśråntaḥ pravrajanpretya vardhate”.
12
“If a twice-born lives as a wandering ascetic following the above sequence of practices, he will cast off his
sins in this world and attain the highest Brahman.” (VI,85. In: Olivelle, 2005, p. 152). No saṃhitā consta:
“anena kramayogena parivrajati yo dvijaḥ / sa vidhūyeha påpmånaṃ paraṃ bramådhigacchati”. Em nota ao
trecho aparentemente controverso – VI,79-81 –, Olivelle afirma que as Leis de Manu (MānavaDharmaśāstra) estão claramente jogando com o duplo sentido de bhāva, que pode significar tanto uma
disposição interior do espírito quanto os objetos externos, sensíveis aos sentidos, especialmente aqueles
referentes aos ímpetos passionais (Olivelle, 2005, p. 292, n. 6.80).

comportamentos sirvam a certas conveniências éticas casuais. O renunciante deve exercitar
sua indiferença tanto com relação às garantias materiais de existência neste mundo quanto
com relação aos impulsos dos sentidos.
Observa-se no caso do ascetismo renunciante (parivrajyā) que, ao contrário dos
outros três āśramas já mencionados, não existe uma associação mecânica e imediata entre
um modo de vida e o local de sua realização. À semelhança do vānaprastha, prescreve-se o
afastamento dos aspectos sociológicos cotidianos da aldeia, tais como a vida familiar e os
hábitos alimentares, bem como um amortecimento dos instintos sensoriais. A mente deve
ser direcionada para a obtenção de bens espirituais e desapego de valores seculares, de
modo que a mendicância seja, ao mesmo tempo, o ponto no qual estas duas dimensões se
tangenciem no âmbito sociológico do parivrājaka:
O afastamento do renunciante da sociedade não é físico, mas ideológico.
Ele não participa das instituições sócio-religiosas mais centrais: família e
sexo, fogo ritual e atividades rituais, uma residência permanente, assim
como riqueza e atividades econômicas. Ele é um mendicante religioso,
dependendo da caridade social para suas necessidades mais básicas.13

No corolário ao trecho sobre a renúncia, no fim do capítulo VI, as Leis de Manu
(Mānava-Dharmaśāstra) apresentam uma questão no mínimo intrigante. Após discorrer
sobre os modi vivendi do eremita da floresta (vānaprastha) e do asceta errante (parivrājaka),
elas se dirigem ao trato da disciplina ritual (karmayoga) dos reclusos védicos
(vedasaṃnyāsikas) (VI,86). Neste sentido, Olivelle argumenta que as Leis de Manu (MānavaDharmaśāstra) atribuem a busca por mokṣa ao renunciante (parivrājaka), e não ao recluso
védico (vedasaṃnyāsika) (cf. Olivelle, 1993, p. 140).
Olivelle afirma que alguns comentadores indianos das Leis de Manu (MānavaDharmaśāstra), como Kullūka, se equivocaram ao considerar o vedasaṃnyāsika como um
‘tipo inferior’ de renunciante, visto que, de fato, ele se aproxima muito mais de um tipo de
gṛhin, como sustentam Govindaråja e Bhåruci, no sentido de que os vedasaṃnyāsikas seriam
muito mais chefes de família que escolheram a reclusão e “aspiram à santidade sem recorrer
aos dois tipos de ascetismo que [as Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra) haviam] descrito
anteriormente.” (Olivelle, 1993, p. 141). Ao reservar para este recluso védico a condição de
13

“The renouncer’s withdrawal from society is not physical but ideological. He does not participate in the most
central of socioreligious institutions: family and sex, ritual fire and ritual activities, a permanent residence,
and wealth and economic activities. He is a religious beggar, depending on social charity for his most basic
needs.” (Olivelle, 2003, p. 272).
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vida expressa no termo saṃnyāsa – e não para o asceta renunciante –, as Leis de Manu
(Mānava-Dharmaśāstra) prescrevem que ele deve entregar sua posição de chefe do lar ao
seu filho e abandonar a vida ritual que lhe seja pressuposta, de modo que ele não se torne
nem um mendicante sem residência fixa nem um eremita na floresta.
No fim do capítulo VI, as Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra) são claras ao afirmar
que, livrando-se da mácula inerente aos ritos ao abandonar todas as atividades rituais
(karmans), com seus órgãos sob controle, recitando o Veda, livre de apegos, inteiramente
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dedicado ao seu objetivo particular, podendo inclusive viver tranquilamente sob os cuidados
de seu filho, o saṃnyāsī apaga suas transgressões por meio do reclusão védica (saṃnyāsa) e
alcança a condição mais elevada (paramāṃ gatim) (VI,95-96).
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O que é Daoismo?
Esclarecendo equívocos, revisando a história, atualizando dados
Matheus Oliva da Costa*

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo suprir uma lacuna nos estudos acadêmicos
sobre religiões no Brasil e no meio lusófono em geral: um conhecimento mais atualizado e
acadêmico sobre o Daoismo/Taoismo. Desde a década de 1960 diversos trabalhos empíricos
e documentais tem chamado atenção para alguns mal entendidos comuns quando se aborda
essa religião. Esse debate parece não ter alcançado os ambientes acadêmicos lusófonos,
como o Brasil. Dessa forma, levantamos as críticas, mostramos conceituações históricas, e
possíveis compreensões mais apropriadas do Daoismo. Para isso, nos valemos de uma
revisão bibliográfica, complementando com dados de campo observados entre daoistas no
Brasil. Observamos que é necessário ampliar a visão sobre essa religião nos estudos
acadêmicos sobre religião, caso contrário, noções orientalistas e romantizadas dessa
tradição vão continuar a obstruir possibilidades interessantes de pesquisas profundas nessa
temática. Como uma possível solução, mostramos uma conceituação acadêmica do que é
Daoismo, de forma que sirva de base e incentive mais produções científicas sobre essa
tradição religiosa. Dessa forma a Ciência da Religião brasileira também ganha, já que amplia
seu repertório de conhecimentos do campo religioso brasileiro.
Palavras-chave: descolonialidade, tradição daoista; Ciência da Religião brasileira;

Introdução – desconstruindo a colonialidade do saber
Os europeus ibéricos, em especial Portugal, foram os pioneiros do que mais tarde foi
chamado de Sinologia, ou seja, os estudos especializados na China. No entanto, o impulso
inicial não teve continuidade em forma de instituições ou grupos de pesquisa, como nos
casos das tradições intelectuais francesa e anglo-saxã. Começando pelos ibéricos, e tendo
seu apogeu entre franceses, ingleses e alemães, estes estudos sobre o “oriente” e, sobre
culturas

chinesas,

especificamente,

tem

como

pano

de

fundo

histórico

a

modernidade/colonialidade.
O termo modernidade, conforme autores que propõem a descolonialidade do saber,
deve ser acompanhada da sua dimensão “sombria”, a colonialidade ou colonialismo.
Buscando romper e questionar a hierarquia construída historicamente no binômio
*

Graduado em Ciências da Religião (Unimontes); Mestre em Ciência da Religião (PUC-SP), cuja pesquisa foi
financiada pelo CNPq; Docente do curso de graduação em Ciências da Religião (UAB-Unimontes).
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modernidade/colonialidade, é interessante ver estes últimos séculos chamados de
modernos através dos resultados e processos gerados pelas interações de vários povos que
se encontraram. Podemos falar, então, de transmodernidade, ou seja, o período que
vivemos há alguns séculos ocorreu essencialmente pelo encontro de culturas que criou
transculturalmente a atual configuração mundial (Dussel, 2005). É preciso questionar e
superar a diferença colonial do pensamento, que classifica povos e culturas segundo noções
arbitrárias, pejorativas e estigmatizadas (Mignolo, 2013).
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Aplicado ao nosso tema, o Daoismo, é interessante citar que a colonialidade tem uma
expressão específica quando aplicada à tradições e povos asiáticos: o orientalismo. Como
denunciado por Edward Said (1990), desde o século XVIII foi reforçado que existe uma
suposta divisão deste continente entre “ocidente” e “oriente”, visão posteriormente
expandida à todo o mundo pelos agentes do colonialismo na forma de uma geografia
imaginária. Para Said (1990, p. 14-15) pode haver três sentidos para este termo: 1)
Produção, área ou pesquisador/a acadêmico que pesquise o “oriente”; 2) Ontológico/Estilo
de pensamento: distinção básica entre Oriente/Ocidente, inerente à realidade, um dado,
sendo uma visão mais implícita de oriente; 3) Ideias e instituições colonizadoras europeias e
estadunidenses feitas para representar e dominar o “oriente”. Assim, o “oriente” é
“ensinado, pesquisado, administrado e pronunciado em certos modos discretos” (idem, p.
209), influenciado, sobretudo, pela visão colonialista europeia do séc. XIX sobre uma série de
povos e regiões chamados de “orientais” generalizadamente.
Tendo isso em vista, é importante nós brasileiros e lusófonos em geral (que fomos
também colonizados e sabemos as consequências desse processo violento), devemos ter
cuidado ao tratar de temas asiáticos em geral e também chineses, especificamente. Uma vez
que recebemos e praticamos o legado intelectual da formatação europeia de pensar
academicamente, é interessante uma autorreflexão e autocrítica ao tratar de temas
sinológicos. Destarte, buscamos romper com representações coloniais e partimos de um
olhar intercultural para o entendimento do que seria o Daoismo, movimento necessário
segundo o epistemólogo da Ciência da Religião, M. Pye (2011).

O que é o Daoismo? – revisando um conceito

Primeiramente, sobre o uso do termo “Daoismo” no singular, uma importante nota
deve ser feita. O cientista da religião Martin Baumann (1994), a partir de uma discussão
anterior da Ciência da Religião, chama atenção para o caráter metodologicamente
equivocado de termos gerais como “Budismo”, “Cristianismo” ou qualquer outra religião que
seja denominada no singular. Ele faz uma diferenciação bem esclarecedora, afirmando que
não é adequado falar de uma religião “x”, no singular, se com isso acreditar existir uma única
identidade entre todas as tradições históricas dessa mesma religião. Por outro lado, é
possível identificar um núcleo doutrinário mais ou menos consensual que é transversal às
tradições da mesma religião, sendo esse núcleo identificável exatamente o que é possível
chamar de religião “x”, no singular.
Dessa forma, por uma preocupação metodológica, é essencial especificar de qual
expressão empírica das várias tradições concretas observáveis se está referindo numa
pesquisa (Baumann, 1994, p. 37). Quando usamos o termo Daoismo, falamos dos traços
característicos que perpassam as várias tradições históricas daoistas, o corpo comum das
tradições daoistas (Robinet, 1997). Entretanto, para casos mais específicos devemos falar
diretamente de qual linhagem ou instituição estamos abordando.
Sobre a questão dos termos usados para designar essa tradição é preciso chamar a
atenção para uma questão cara também ao Brasil. Ao contrário da opinião popular, o
Daoismo não é visto pela literatura especializada como uma filosofia, mas principalmente
como uma religião ou tradição cultural-religiosa. Assim, a diferenciação entre um suposto
Daoismo filosófico em oposição a um Daoismo religioso constitui-se como uma classificação
inadequada e baseada em preconceitos de outros grupos sociais. Tanto alguns confucianos
mais rígidos dos períodos imperiais, como vários missionários cristãos europeus e norteamericanos que chegaram na China a partir do século XVI, apresentaram classificações entre
o que consideraram “nobre/verdadeiro”, e o que consideraram “inaceitável/falso” no
Daoismo. Essas noções foram exportadas à Europa e EUA.
Estes preconceitos são observados nos primeiros autores que abordaram o Daoismo
academicamente em línguas latinas desde o século XIX. Da mesma forma, eles continuam
atualmente através de várias opiniões populares como a observada por Siegler (2010). Este
autor percebeu entre o que chamou de daoistas estadunidenses (American Daoists), a
associação de um “Daoismo filosófico” há algo “puro” e um “Daoismo religioso” há algo
“supersticioso”. Notem como a divisão é pautada por preconceitos culturais e colonialistas.
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Alguns autores chegam a usar o termo Daoismo histórico, enfatizando as expressões
histórico-empíricas dessa tradição, ao contrário de uma noção vaga de Daoismo apenas
como uma filosofia antiga chinesa. Isso, claro, não exclui o fato de o Daoismo ter sua forma
de pensamento (“filosofia”), e ter seus aspectos devocionais (“religiosos”), somado a muitas
outras facetas.
Etimologicamente, o termo Daoismo é uma tradução que engloba outros três
termos: 道家 Dàojiå (escola do Dào), 道教 Dàojiào (ensinamentos/religião do Dào) e 道术
899

dàoshù (artes do Dào ou artes daoistas) segundo Miller (2008, p. 20). Como também aponta
Barrett (2008), a questão etimológica tem relação direta com a forma como os especialistas
atuais veem essa tradição, ou seja, como a identidade daoista é entendida. Aqui, seguimos a
proposta de Miller (2008) de que a tradução Daoismo – no nosso caso, do chinês ao
português – agrega tanto as expressões filosóficas (Dàojiå), religiosas (Dàojiào) e das práticas
inspiradas no Daoismo (dàoshù), tal como são entendidas na própria história chinesa.
Contudo, conforme Robinet (1997), levantamos dois possíveis critérios para alguém
ser considerado como daoista: 1) autodeclaração e/ou 2) inserção formal numa linhagem
através de iniciação ritual. Tais critérios nos permitem diferenciar daoistas de pessoas que
praticam alguma técnica ou tradição dessa religião, mas que não se autoconsideram
daoistas. Da mesma forma, os dois critérios distinguem também quem é admirador do
Daoismo, mas não passou por um ritual formal de iniciação com um mestre (monge ou
sacerdote), que é o principal critério da tradição para transmissão de parte significativa dos
ensinamentos e treinamentos nas linhagens daoistas. Pragmaticamente falando, se alguém
se autodeclacar daoista já pode ser considerado como tal, e se, por outro lado,
eventualmente não se declarar assim, mas ter passado pelo rito de iniciação também pode
ser considerado daoista. Conforme lembre Miller (2008), o que é realmente relevante de um
ponto de vista acadêmico são os motivos e porquês da afirmação ou não dessa identidade.
Como pode ser notado com estes pontos agora trazidos à tona, é uma tarefa difícil e
arriscada traçar um entendimento básico e suficientemente abrangente para abordar o
Daoismo. Também sua complexidade e especificidade histórica fogem às noções aplicadas
com mais facilidade em outras tradições pelos estudos acadêmicos das religiões (Miller,
2008). Apesar disso, apresentamos uma noção de Daoismo que julgamos como consensual
para a literatura especializada nessa religião, especialmente no que concerne a sua fase mais

recente de desenvolvimento, sem necessariamente corresponder a uma verdade única
sobre o Daoismo.
Para nós, o Daoismo pode ser entendido como: uma tradição nativa da China que se
mantêm através de uma estrutura ritual de transmissão de linhagens religiosas. Também é
um caminho universal, ou seja, qualquer pessoa pode se tornar daoista e seguir sua
proposta de salvação. A principal forma de ver o Daoismo pode ser como movimento
cultural-religioso, abarcando um todo coerente de pensamentos (filosofia), práticas
corporais, burocracia celestial (teologia), escrituras reveladas e liturgias, para citar os
elementos mais centrais. Em termos substanciais, a sua concepção de Dào como verdade
última é central, enquanto as ideias de yīn/yáng e dos cinco agentes são a base para sua
cosmovisão. A principal meta dos daoistas seria a busca de uma imortalidade através de uma
ascensão espiritual numa burocracia celestial até o retorno ao próprio Dào.
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Resumo: O embate entre as teorias criacionista, de Michael Behe, e neodarwinista, de
Richard Dawkins, leva, a partir de reflexão mais profunda, ao questionamento sobre a
argumentação usada pelos autores para defender suas teses. O presente estudo tem
finalidade de demonstrar as falhas dos mesmos, no que se refere ao processo
argumentativo. Para isso foi realizada leitura crítica de obras dos pesquisadores, A caixa
preta de Darwin: o desafio da bioquímica à teoria da evolução, de Michael Behe e do O
Gene Egoísta, de Richard Dawkins. A partir disso foi possível constatar que ambos autores
usam argumentos falhos para defender suas ideias, não conseguindo fazer generalizações ou
mesmo trazer inovações ao assunto defendido por cada um deles. O design Inteligente, de
Behe, é ainda mais incoerente, do ponto de vista argumentativo, pois se vale de provas que
não podem passar pelo falseamento, como a evolução nos níveis bioquímicos, rejeitando o
fato de que esses são degenerados facilmente e por isso não podem ser usados em
pesquisas. Já Dawkins, constrói sua fundamentação sobre a ideia de o gene ser egoísta,
contudo não há qualquer evidencia de que o gene não o seja, por tanto sua teoria também
não pode ser falseada, deixando de ser ciência. Pode-se afirmar então que os autores em
questão, ao menos nos livros em estudo, constroem uma filosofia da ciência para defender
seus ideais.
Palavras-chave: Neodarwinismo. Evolução. Teoria do designe inteligente. Gene

Introdução
No livro A origem das Espécies, Darwin defende que os organismos passam pelo
processo evolutivo que é determinado pelas condições às quais os indivíduos são
submetidos. No decorrer de seu livro o naturalista inglês desconsidera a atuação de Deus no
ato da criação, mas não consegue propor uma solução simples e mecânica para o
surgimento dos seres, ou até mesmo para sua evolução. Pode-se admitir também, que não
havia preocupação, por parte desse pesquisador, de demonstrar como a vida surgiu, mas
sim de como a evolução ocorreu nos níveis macros. Contudo, coloca o poder de escolha “nas
mãos" da natureza, deixando lacunas que podem ser levadas ao âmbito religioso.

A medida que as lacunas foram encontradas pelos cientistas, tanto evolucionistas
quanto os criacionistas, houve a possibilidade de formação de novas proposições teóricas
que buscassem resolver os problemas deixados pela falta de explicação de como a vida
surgiu. Contudo, essas novas respostas assumiram uma postura místicista, na qual a razão
não era utilizada para explicar o fenômeno do surgimento da vida. Ao observar tais
ideologias desenvolveu-se esse trabalho de análise de bibliografia. Para tanto, foram
utilizadas duas obras principais O gene egoísta, do neodarwinistas Richard Dawkins, e A caixa
preta de Darwin de Michael Behe.
Esse trabalho foi desenvolvido com a finalidade de demonstrar algumas falhas
presentes nas Teorias Neodarwinistas e nas do Planejamento Inteligente, colocando-as em
debate.

Planejamento inteligente, o que ele pode nos mostrar?
Michael Behe tenta demonstrar falhas na teoria da evolução proposta por Darwin a
nível bioquímico, de forma que tais falhas fortaleçam a Teoria do Design Inteligente (TDI).
Essa teoria defende a existência de um agente inteligente que “pensou” a complexidade
irredutível de várias máquinas moleculares, as células. É importante ressaltar que a teoria
darwiniana clássica não consegue explicar tal complexidade. De acordo com Behe, sistemas
que possuem complexidade irredutível não podem ter sido originados através da seleção
natural. Além de que, essa complexidade consiste em um sistema formado por partes
complementares, do qual o funcionamento é comprometido caso uma de suas partes for
retirada. (ANDRADE e BARBOSA, 2013, Pag.6).
O surgimento da vida é um tema que gera interesse a pessoas de diversos níveis de
conhecimento, desde um pesquisador até um leigo, e também é importante pois auxilia na
construção da identidade dos seres. Percebendo isso, a biologia passou a buscar responder a
seguinte questão: mesmo que a vida evolua por meio da seleção natural como teria surgido
em seu nível básico, ou molecular? De acordo com Behe, seria através do planejamento
inteligente. No entanto o que seria o planejamento inteligente? Behe nos responde que “O
planejamento é tão somente o arranjo intencional de partes”. Dessa forma, pode-se supor
que tudo, ou quase tudo foi planejado em algum momento, entretanto, não se pode deixar
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de questionar se realmente a ideia de planejamento é válida nos mais variados objetos e
arranjos e se esta ideia realmente explica o surgimento da vida. (BEHE, 1997, Pág.169 - 196)
O grande empasse enfatizado por Behe é como tiveram origem os sistemas
bioquímicos. Para aceitar a sua origem evolutiva seria necessário que houvesse pesquisas
que demonstrassem como ocorreu de fato. Entretanto, é difícil encontrar um ponto de
partida que possibilite tais estudos, tornando as tentativas de explicações desses eventos
situações raras que correm o risco de serem incoerentes (BEHE, 1997, Pág.170-173).
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Behe afirma que:
Dizer que a evolução não pode explicar tudo na natureza não equivale a
dizer que a evolução, a mutação aleatória e a seleção natural não ocorram.
Elas foram observadas (pelo menos nos casos de microevolução) em muitas
ocasiões diferentes. (BEHE, 1997, pag.179)

O autor não nega a evolução, mas não consegue percebê-la em níveis moleculares ou
mesmo demonstra-la. Contudo, indica que Darwin não conhecia profundamente a
complexidade dos sistemas da vida e por isso defende sua teoria com tanto entusiasmo, sem
conseguir dar uma explicação plausível para a origem da vida, da visão, ou de mecanismos
biológicos complexos.

Segundo BEHE (1997, pag. 177), “Darwin nunca imaginou a

complexidade estranhamente profunda que existe até nos níveis mais básicos da vida”.
Esquece, no entanto, que o evolucionista embora defendesse que os seres vivos
possuíam uma origem comum não busca explicar como esta evolução ocorreu. Como
analisado em trecho do livro “A Origem das Espécies”:
Analisando-se o problema da origem das espécies, é perfeitamente
concebível que o naturalista, refletindo sobre as afinidades mútuas dos
seres vivos, [...] chegue à conclusão de que as espécies não devam ter sido
criadas independentemente, mas que, assim como as variedades,
descendam de outras espécies. Não obstante, tal conclusão, mesmo que
bem fundamentada, seria insatisfatória, a não ser que se pudesse mostrar
como teriam sido modificadas as incontáveis espécies existentes neste
mundo, até chegarem a alcançar a perfeição estrutural e de coadaptação
que tão efetivamente excita a nossa admiração. (DARWIN, 2002, pag. 38)

É possível perceber que o naturalista deseja compreender como a vida surgiu no
planeta, mas o mesmo nos mostra que isso, pelo menos na sua época, era algo quase que
impossível devido à falta de informações no que se refere às interações entre os indivíduos,
o grande número de espécies que foram “perdidas” ao longo do tempo, entre outros

fatores. Behe afirma, que alguns cientistas admitem que a ciência não pode explicar o
surgimento da vida, porém uma vez que existe vida se torna fácil imaginar a sua evolução.
Enquanto químicos buscam respostas a nível molecular para a origem da vida, biólogos e
evolucionistas mantem o espirito de pesquisa de 1950 e a imaginação corre solta. Ainda de
acordo com o defensor da TDI, os bioquímicos mostraram que o organismo no nível celular
resiste à explicação feita pela teoria de Darwin. Quando Behe, faz essa afirmação mascara
fatos e importantes descobertas, pois comparara pesquisas atuais com aquelas que
ocorreram no século passado (BEHE,1997, Pág.174-177).
O autor acredita que na medida em que a complexidade e interdependência das
estruturas crescem há uma diminuição considerável das chances de não haver
planejamento. Essa explicação pode ser considerada precipitada, já que a evolução não
precisa ocorrer de forma gradual e por processos visíveis. Pode ter ocorrido de tal forma que
os cientistas não conseguiram observar ainda. Já que, as pesquisas nem sempre vão pelo
caminho que os fatos ocorreram (BEHE, 1997, pag.205).
Uma grande crítica ao planejamento é a falta de evidência empírica de que ele
ocorreu, por estudar o objeto/indivíduo pronto torna-se perceptível o fato de que houve
planejamento. Mas, a hemoglobina é uma contraprova à afirmativa anterior, pois essa é
uma molécula acabada que, provavelmente, originou-se por meio da evolução da
mioglobina. Esse exemplo demonstra que a justificação de planejamento enunciada
anteriormente é fraca. (BEHE, 1997, pag. 209). Além disso,Behe desconstrói seu argumento
em apenas um trecho de seu livro, pois esquece que a ciência propõe generalizações a partir
de observações:
Biólogos que trabalham no nível molecular ou acima podem continuar suas
pesquisas sem dar muita atenção ao planejamento, porque acima do nível
celular os organismos são caixas pretas e é difícil provar o planejamento
(BEHE, 1997, pag. 231).

Michael Behe inicia seu livro com a pergunta essencial de como surgiu à vida e em
meio a inúmeras analogias vai construindo uma linha de pensamento que o leva a concluir a
existência do planejamento inteligente e a comparar este descobrimento ao de renomados
cientistas da história. Porém muitos de seus pontos de argumentos são fracos e algumas de
suas analogias remetem a linha de pensamento pessoal do autor e não propriamente
científico. Ao concluir o planejamento inteligente Behe, desconsidera o tempo
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geocronológico da Terra principalmente ao dizer que jamais um experimento foi capaz de
criar vida a partir da matéria em laboratório e também ao usar uma analogia que sugere a
evolução artificial. Sua certeza é baseada na falta de evidências que comprovem a evolução
bioquímica, que por sua vez, é usada como prova de que houve de fato planejamento. No
entanto, a falta de característica não é característica. O autor apenas questiona, sem
mostrar de fato onde o darwinismo falha, ou o caminho para se provar a existência de um
planejador inteligente.
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Teorias neodarwinistas, o que elas podem nos mostrar?
Richard Dawkins é um dos mais importantes defensores da teoria de Darwin, escritor
de grandes obras e reconhecido no meio acadêmico. Em seu livro “O gene Egoísta”, tenta
demonstrar por meio de exemplos práticos que os seres vivos não são altruístas, ou seja, por
mais que se sacrifiquem em prol de outrem não o estará fazendo por simples bondade. Ao
contrário disso, fará porque o resultado de seu ato proporcionará - mesmo que de maneira
indireta - benefícios a ele ou a sua espécie, de forma mais especifica aos seus genes.
O autor afirma de forma categórica que a vida surgiu a partir do caldo primordial, no
qual se podia encontrar “máquinas de sobrevivências” que se alimentavam das substâncias
que estavam nele presente. Contudo, à medida que o tempo passava diminuíam a
quantidade de recursos disponíveis no habitat, levando a competição por alimento por parte
dessas máquinas. Essa competição, para Dawkins, gerou a necessidade da evolução.
(DAWKINS, 1979, pag. 69-70)
Essa evolução levou a criação de um mecanismo que possibilitaria a memorização de
fatos, lugares, à movimentação dos seres vivos, entre outras coisas relacionadas à
sobrevivência do indivíduo. Para aperfeiçoá-lo e deixá-lo mais potente houve a formação de
neurônios. Com a finalidade de simplificar o entendimento referente à evolução da maneira
como a regulagem das máquinas de sobrevivência era feita, comparou-as com
computadores, que ficaram mais eficientes à medida que a evolução tecnologia ocorria.
(DAWKINS, 1979, pag. 71-75)
O autor indica que o gene é responsável pelo controle do comportamento dos
indivíduos, contudo não interfere nas ações, pois o tempo em que age é muito inferior ao
qual as mudanças ambientais estão submetidas. Afirma que eles podem apenas tentar

prever as situações pelas quais o indivíduo passará a fim de ajudá-lo a se preparar. Essas
previsões, feitas pelos genes, são originadas de dados que foram coletados por ele ao longo
de gerações. A partir da explicação do autor, é possível perceber que há uma “deusificação”
dos mecanismos gênicos, os colocando como uma espécie de criador dos seres vivos,
logicamente são estritamente necessários para a existência de todos os seres viventes.
Dawkins coloca sobre ele um caráter intencional, como se fosse capaz de criar, definir aquilo
que irá acontecer com a máquina de sobrevivência que o possui. Essa afirmação pode ser
elucidada no seguinte trecho:
[...] o comportamento animal, altruísta ou egoísta, está sob o controle dos
genes apenas em um sentido indireto, embora assim mesmo muito
poderoso. Ditando a maneira pela qual as máquinas de sobrevivência e seus
sistemas são construídos, os genes exercem o poder final sobre o
comportamento. (DAWKINS, 1979, pag.83)

Ao usar a palavra DITANDO o autor revela que os genes podem sim fazer escolhas
que interferirão na maneira como o indivíduo agirá, mesmo que essa ocorra indiretamente.
O autor diz que todos os genes encontrados na natureza são egoístas, pois essa
característica está ligada ao instinto de sobrevivência do animal. Ele descarta a possibilidade
de que exista algum gene capaz de agir puramente altruísta. Um gene indicará se um
indivíduo deve agir de forma altruísta para com outro indivíduo se a relação custo e
benefício for favorável a ele, como mostra o trecho de DAWKINS (1979, pag. 120): “Então,
para que o comportamento altruísta evolua, o risco líquido para o altruísta deve ser menor
do que o benefício líquido para o receptor multiplicado pelo parentesco”. Ou seja, só valeria
a pena ter comportamentos que favoreçam o outro indivíduo se esse possuir um grau de
parentesco próximo para com o agente da ação possibilitando a perpetuação dos seus genes
e ainda se as possibilidades de sobrevivência de ambos forem relativamente boas.
O pesquisador afirma que
Assim como podemos utilizar uma régua de cálculo sem notar que na
realidade estamos usando logaritmos, da mesma maneira um animal
poderá estar programado antecipadamente de tal forma que comporte-se
como se tivesse feito um cálculo complicado. (DAWKINS, 1979, pag.121,
grifo meu).

Ao afirmar que os animais poderiam estar programados de forma antecipada para
realizarem atos altruístas para com seus parentes, deixa brechas para o planejamento, uma
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vez que não deixa claro que tipo de programação foi feita. Apenas afirma que existe uma
programação, mas quem teria feito essa programação? Seria um agente inteligente? Na
realidade essa programação é feita pelo gene, nesse trecho deixa implícito a ideia de que o
gene é uma espécie de deus que coordena todos os movimentos da máquina de
sobrevivência. Assim, a ideia de evolução ao acaso pode ser questionada se for observada do
ponto de vista de um gene que necessita passar por mudanças para continuar sobrevivendo,
ou vencendo seus oponentes.
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Sempre haverá argumentos que comprovem a existência do egoísmo então a teoria
de Dawkins não pode ser falseada, testada. Pelo fato de não ser falseada é considerada uma
não ciência, ou metaciência. Como o próprio autor afirma, “Não sou filosofo o suficiente
para discutir o que significa, mas felizmente não importa para nossos propósitos aqui *...+”
(DAWKINS, 1979, pag. 73). Além disso, ficam as seguintes indagações flutuando no decorrer
do texto: Os animais têm consciência de sua individualidade? Se não possuem tal
conhecimento pode-se afirmar que são realmente egoístas? Será que conseguem
reconhecer o que são e fazem separação de si próprio com o meio? Ou não possuem
identidade própria?
Embora Dawkins fale sobre comportamento animal não se pode observar respostas
para questionamentos como os que foram explanados acima que surgem durante a leitura
de seu livro.

Conclusão
A partir da leitura das obras dos autores é possível concluir que esses não fazem
ciência de fato, buscam com seus textos demonstrar que suas afirmações estão corretas,
que seu ponto de vista é o mais acertado e usam argumentos fracos. Com tudo, os textos de
Michael Behe, em comparação com os de Richard Dawkins, são elaborados de forma
negligente, com uso demasiado de analogias. Que por sua vez, não revelam ou dão respaldo
ao que é defendido pelo autor. Durante a leitura do “O Gene Egoísta”, foi possível perceber
que não houve uma preocupação por parte do autor em dizer se houve ou não um
planejador, ele apenas se ocupa em demonstrar que os seres vivos são egoístas e que
passaram pelo processo evolutivo. Dawkins deixa implícito em um pequeno trecho de seu
livro, já citado acima, a possibilidade da existência de um planejador, mas não discorre sobre

o assunto. Além disso, é possível perceber que há uma mistificação dos genes, pois em
diversas ocasiões o autor trata os genes como seres dotados de vontade. Admitindo que eles
possam fazer escolhas de como o indivíduo se portaria frente a outro, caso fosse seu
parente ou não, ou ainda que fosse capaz de calcular o grau de parentesco entre eles.
(DAWKINS,1979, pag. 129)
Alguns pensadores atuais, como John F. Haught, acreditam que o neodarwinismo defendido por Dawkins - é na verdade um fundamentalismo contrário ao cristianismo. Além
de que, não é uma teoria científica e sim um pensamento filosófico, ideia que pode ser
confirmada pelo trecho de Haught no qual afirma que “a crítica da crença teísta feita por
Dawkins se equipara, ponto por ponto, ao fundamentalismo que ele está tentando
eliminar”. Contudo, não se pode ousar dizer que as explicações de Dawkins tem sido
importante para ciência e suas pesquisas tem auxiliado no desenvolvimento da mesma.
(IHU,2007, pag. 20). Entretanto a TDI é também antievolucionista e criacionista. Além disso,
ela não é vista como um novo paradigma mas como argumentos que se empenham na
defesa da insuficiência da teoria darwiniana para explicação da complexa estrutura que
compõe o universo. De acordo com Roney Seixas de Andrade e Wilmar do Valle Barbosa, a
TDI é uma ameaça ao sistema político, social e a ciência. (ANDRADE, BARBOSA, 2013 pag.
23.)
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Afinal, o que é macumba? um relato de experiência docente
Demaísa de Sousa Alves*
RESUMO: Introdução: apesar do que é promovido por grupos midiáticos e religiosos, os
esforços para o ensino da tolerância se concentram na escola, local de pluralidade. Através
do diálogo, o (a) professor (a) propõe a reflexão sobre o discurso hostil. Especialmente nas
aulas de filosofia, não importando a temática, a questão religiosa surge como forma de
debate. Caso: como relato de experiência em uma turma da primeira série do Ensino Médio
de uma escola pública, era discutido o Mito da Caverna de Platão durante a aula de filosofia,
quando os (as) estudantes se manifestaram sobre como as religiões poderiam ser
manipuladoras. Segundo alguns alunos, as religiões afro-brasileiras, chamadas “macumba”
seriam as únicas religiões malignas. Sendo um discurso depreciativo, a docente interveio
contrariamente à posição dogmática desse grupo, promovendo igualdade e tolerância. Em
um segundo momento, retomando a filosofia platônica, foi explicitado aos (as) alunos (as) o
que seriam as religiões de matrizes africanas e apresentando através de imagem o que seria
“macumba”, acompanhado da reprodução sonora do instrumento. Nesta ocasião, um dos
alunos pode revelar ser filho de “Mãe de Santo”. Os colegas, admirados, constataram que a
ignorância interfere negativamente nas relações sociais. Conforme um aluno, à semelhança
do personagem do mito, a docente desempenhou o papel de retornar à caverna para revelar
aos outros habitantes a luz, ou a verdade. Conclusão: a filosofia curricular permite aos
alunos (as) investigarem reflexivamente o cotidiano, revelando, a contragosto da tentativa
de criminalização da atividade educadora, a possibilidade de erradicação das discriminações
e o papel da escola no incentivo à tolerância religiosa.
Palavras-chave: Religião de matriz afro-brasileira. Docência. Tolerância Religiosa. Filosofia.
Ensino Médio.

Introdução: Cenário Atual
As crescentes correlações de força entre segmentos conservadores e segmentos de
lutas feministas, LGBTI, raciais e indígenas tem marcado a complexa arena político-religiosa
no país no que diz respeito à laicidade. Nos últimos anos a intolerância no Brasil seja ela de
cunho religioso, político, racial e de gênero, sonoriza a alarmante tomada de maior poder e
respaldo social conservadorista e fundamentalista. Os ataques na área da educação, como
no veto do Plano Nacional de Educação (PNE) que continha a superação das desigualdades
educacionais, “com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de
orientação sexual”, alertam sobre essa parcela social que tem como argumento a chamada
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“ideologia de gênero” e na “família natural ameaçada”, acentuou um pânico moral e
acentuou a pecamização do outro, da não homogeneidade (Fórum Nacional de Educação,
2014). Nessa visão maniqueísta, o tensionamento no campo religioso-cultural é expressado
como “nós, contra eles”, constituindo o enfrentamento das dissonâncias das vidas reais das
pessoas, no silenciamento e marginalização dessas vozes e de suas ressignificações (SOUZA,
2014).
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A tentativa de se encontrar a verdade e a razão na objetividade promoveu na
modernidade a produção do conhecimento científico fundada na destruição do outro, do
diferente, do não-europeu. Dessa forma, discutir a relação entre tolerância e intolerância –
uma vez que a racionalização ocidental tem como princípio a verdade universal, absoluta e
imutável – é desnaturalizar o próprio discurso de tolerância que nega a pluralidade humana
determinando-a como estranha ou não-existente. O discurso da tolerância é marcado, a
partir do século XVII e XVIII, pelos conceitos de razão e ciência eurocentrados que colocam
no outro o lugar de marginal e submisso. Nessa perspectiva, o campo de identidade se torna
arena de disputas entre a diversidade e a homogeneidade. Diante do estranho, a ideia de
tolerância, que sustentou o discurso civilizatório dos povos europeus para justificarem as
colonizações, os extermínios das sociedades indígenas e escravização dos africanos e
africanas considerados inferiores e subcategorizados em subraças e/ou animalizados,
estruturou e consolidou, historicamente, a própria intolerância que não admite aquilo que
não esteja dentro do paradigma etnocêntrico, uma visão que ainda persiste e legitima as
desigualdades, concebidas como naturais para dominação cultural (OLIVEIRA, 2007).
A intolerância surge, então, da negação da diferença, onde se busca destruí-la a
partir da exclusão da identidade do outro e da aceitação imediata de uma única visão
acessada. As práticas intolerantes são respaldadas por parte da sociedade e de meios de
comunicação que colocam “os outros” como inimigos. BARROCO (2014) evidencia como a
passagem do preconceito- opinião formada com base em estereótipos- para a intolerância –
negação absoluta daquilo que não é igual ao eu- é resultado do processo histórico do poder
institucional e social que estabelece a exclusão da não-normatividade imposta: como a
imagem que representa esse oposto constantemente colocada na marginalidade, em
estereótipos e estigmas, até demonizadas. Em sociedades globalizadas, adversas e plurais, o
aspecto religioso revela a complexidade de lidarmos com aquilo que denominamos de

diferenças, sobretudo, com as diferentes vozes marginalizadas que se organizam em
movimentos de lutas por direitos e reconhecimentos institucionais e sociais.
Nesse processo a escola aparece como espaço-espelho dos conflitos e contradições
sociais. MACHADO (2013) afirma que a tolerância se instaura no ambiente escolar, lugar de
permanente contato e convívio com as diferenças, sob dois aspectos fundamentais:
cidadania e ética. Com isso, a filosofia curricular pode contribuir para o desenvolvimento de
uma educação reflexiva, crítica e de promoção de igualdades e reconhecimentos.
Caso
Em uma turma de primeiro ano do Ensino Médio, bolsistas do Projeto CAPES-PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) acompanhavam a professora de
Filosofia em uma aula expositiva sobre o Mito da Caverna de Platão. Como método de
incentivação foi utilizado um pequeno vídeo que falava, de forma despojada e juvenil, sobre
os habitantes da caverna e as sombras que estes observavam como verdades universais e
inquestionáveis. Para explicação, a professora propôs aos alunos (as) relacionarem com o
mundo contemporâneo. Durante a discussão, uma aluna colocou a questão de como as
religiões poderiam manipular as pessoas, fazendo-as verem sombras e pensarem ser a
verdade. Com essa fala, alguns estudantes demonstraram discordâncias afirmando que
somente as religiões de matrizes africanas, chamadas pejorativamente de “macumba”,
seriam as únicas religiões onde as pessoas poderiam ser dirigíveis ao mal.
Identificado como discurso intolerante, a professora responsável rapidamente
repudiou as manifestações dogmáticas do grupo, chamando-os a atenção pelo conteúdo
racista e preconceituoso das falas. Os alunos se silenciaram e houve constrangimentos pelo
desconhecimento. À primeira vista, promoveu-se igualdade e tolerância através da postura
da educadora em não silenciar-se diante das manifestações de violências simbólicas.
No encontro seguinte, retomando a filosofia platônica, uma bolsista do PIBID
organizou uma intervenção levando aos alunos (as) o som e a imagem da macumba. Quando
a reprodução sonora começou, os (as) alunos (as) expressaram perplexidade ao descobrirem
o instrumento musical. Nesse momento, um dos alunos pediu a fala para revelar aos colegas
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que era filho de Mãe de Santo. A bolsista, então, discursou sobre como o desconhecimento
e/ou aceitação de uma única visão como verdade pode levar ao preconceito e à intolerância.
Os colegas, explicitamente confusos, constaram como a ignorância interfere de
forma negativa nas relações interpessoais. Conforme um aluno, que antes demonstrara
repulsa ao que pensava ser macumba, elucidou como a bolsista fizera o papel da
personagem de Platão, que sai da caverna, contempla a verdade e volta para os habitantes
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aprisionados revelando-os a luz do sol como verdadeira e não as sombras produzidas pela
fogueira.
Discussão
A promoção da tolerância religiosa se deve à valorização do pluralismo, do acesso ao
conhecimento de diferentes perspectivas em que as experiências se transformam no
processo educacional. Nesse sentido, abordagens que privilegiem a investigação, a
compreensão e o diálogo entre o “familiar” e o “estranho” representam ação e participação
para o reconhecimento da própria alteridade (SILVA, 2004).
Para SILVA JÚNIOR (2012), a primeira postura do (a) educador (a), da qual denomina
de reativa, quando deparado (a) com uma manifestação de preconceito é de
enfrentamento, de posicionar-se contra a discriminação. Porém, essa atitude não
compromete o (a) professor (a), uma vez que, recriminar a intolerância não corrobora para
sua erradicação. Para isso, o autor propõe uma chamada intervenção preventiva que situa
em três modalidades: primária – campanhas e programas que assegurem os direitos –;
secundária – identificação e redução da violação dos direitos –; e terciária – medidas de
superação do impacto dessas violações. De obrigatoriedade positiva, a intervenção
preventiva se dá antes do ato discriminatório, não se restringindo somente ao ambiente
escolar, mas irradiando-se para todos os setores da sociedade. Quando percebido uma ação
ou discurso opressivo, o (a) educador (a) deve buscar outras abordagens para discutir aquela
intolerância apresentando, dentro do espaço escolar, novos olhares. Coloca-nos como
questão fundamental não o que devemos fazer para repreender ações de violências na
escola, mas sim o que podemos fazer para erradicar preconceitos, intolerâncias e opressões
na sociedade brasileira.

Com isso, encontramos no diálogo o principal instrumento de promoção não
somente à tolerância, mas profundamente ao respeito a partir do reconhecimento da
própria alteridade. A relação entre educadores e educadoras com educandos e educandas
necessita ser fundamento no conhecimento construído de maneira contínua e mútua. Os
preconceitos ainda permeiam e estabelecem força nas relações sociais e no cotidiano. Assim
sendo, é de extrema necessidade a mudança de postura diante dessa realidade buscando,
entre discurso e prática, a valorização e visibilidade do direito à diversidade.
A obrigatoriedade da Filosofia nos diz, em sua legislação, que a disciplina se propõe
um instrumento para dialogar e problematizar as questões sociais, contudo, um exercício
para a cidadania, contribuindo para uma política combativa as assimetrias que se baseiam
em critérios éticos de combate as discriminações de grupos historicamente marginalizados
(BRASIL, 2006).
Nesse sentido, constatado o desconhecimento sobre o que denominavam por
macumba, procurou-se levar aos alunos (as) uma abordagem que, ao mesmo tempo,
dialogasse com o conteúdo proposto – Mito da Caverna – e com o reconhecimento do
próprio discurso de ódio operado pela turma. Os recursos sonoro e visual possibilitaram aos
estudantes vivenciarem o aprendizado de forma alternativa e dinâmica prol ao
desenvolvimento do pensamento crítico e criativo do (a) aluno (a).
Conclusão
A possibilidade de erradicação das discriminações e desigualdades localiza a escola
como espaço também de construção da tolerância religiosa. Apesar da tentativa de
criminalização da atividade docente, a filosofia, enquanto disciplina e método investigativo,
permite aos alunos (as) refletirem acerca de suas realidades, trazendo a filosofia dos céus
para a terra tornando-a de suma importância para denunciar as formas ideológicas da
sociedade e recriar pensamentos e comportamentos. O ponto de partida para essa
transformação se situa no próprio questionamento do que seja educação, não permitindo
que a pedagogia se torne dogmática, e nem que a educação se torne adestramento.
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A Reforma Protestante e a propaganda religiosa:
pinturas de Lucas Cranach, o velho
Elvio Nei Figur*

Resumo: Lucas Cranach foi um pintor renascentista germânico. Adepto da Reforma
Protestante, apoiou Lutero em tudo que este dizia e pensava e, promovendo seus retratos,
alargou a fama do reformador. Ele produziu uma diversidade de pinturas e xilogravuras que
retratam suas percepções dos ensinamentos do amigo. Suas obras, impressas em panfletos
e/ou expostas em igrejas, serviram como propaganda do movimento reformatório, bem
como das temáticas religiosas abraçadas. Através de uma analise semiótica de algumas de
suas pinturas, o presente trabalho aborda a comunicação da fé luterana por meio da arte de
Cranach como importante meio de comunicação e ferramenta eficaz na divulgação da
mensagem cristã defendida por Lutero.
Palavras-Chave: Protestantismo. Comunicação. Arte. Mídia. Cranach.
Introdução:
Admirador de Albrecht Dürer, um dos grandes pintores alemães do renascimento,
Cranach atingiu grande renome como pintor a partir de 1520. Sua amizade com Lutero e
afinidade com as doutrinas luteranas o tornaram o pintor mais conhecido da Reforma
Protestante na Alemanha.
Usando-se do modelo peirceano pretende-se descrever aqui uma sucinta analise
semiótica de algumas de suas obras religiosas. Baseado nas categorias: primeiridade;
secundidade e; terceiridade (MOIMAZ, & MOLINA, 2009), o modelo compõe-se de uma
primeira impressão (primeiridade); a tomada de consciência da relação entre signo e o
objeto representado (secundidade), e; a interpretação da mensagem (terceiridade). Assim,
pondera-se que a obra de Cranach tornou-se importante ferramenta na ampliação da fama
de Lutero, na propagação do movimento e na difusão das temáticas religiosas abraçadas.

Breve Biografia
Lucas Maler nasceu em Kronach, Bavária, em 1473. Em homenagem à cidade natal,
adotou o nome artístico de Lucas Cranach (Figura 1). Quando seu filho, que recebeu o
*

Mestrando em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Contato:
elviofigur@gmail.com.

918

mesmo nome, também começou a fazer sucesso como pintor, acrescentou a expressão “o
velho” ao final do nome. Cranach viveu em Wittenberg entre 1504 e 1550 e tornou-se o
pintor oficial da corte a convite de Frederico III, príncipe eleitor da Saxônia. Por volta de
1508, adotou a serpente alada com asas de morcego (Figura 2) como símbolo/assinatura de
sua obra.
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Figura 1:
Autorretrato‟ /
1550 /
Florença

Figura 2:
Assinatura em uma
obra de 1514

Nessa época, a arte e a cultura desempenhavam papel vital na preservação dos
estados alemães medievais. Frederico, como grande conhecedor da arte contemporânea e
colecionador de antiguidades, cercou-se dos melhores talentos na arte e no ramo acadêmico
a fim de atrair o máximo de atenção para a nascente Universidade de Wittenberg fundada
por ele em 1502.
Diplomata nato, Lucas foi confidente dos três eleitores Saxões que serviu ao longo da
vida. Como empresário dos ramos farmacêutico, gráfico e artístico, Cranach se tornou um
dos cidadãos mais ricos e influentes de Wittenberg na década de 1520. Eleito para o
conselho da cidade em 1519, serviu nessa posição por mais de trinta anos, sendo nove deles
(três mandatos), como Bürgermeister, ou Prefeito (OZMENT, 2011).
Quando Martinho Lutero chegou a Wittenberg para ser professor de Bíblia na
universidade, a amizade entre ambos enflorou. Este foi padrinho de um dos filhos do pintor
que, por sua vez, foi testemunha do casamento do ‘herege’ com a ‘ex-freira’ Catarina em
1525 (Figura 3).

Figura 3: M. Lutero e Catarina,
1528 / Hannover
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Figura 4: Bíblia Ilustrada, 1534.

Cranach apoiou Lutero em tudo que este dizia e pensava e, promovendo seus
retratos, ajudou a alargar a fama do reformador. Ele ainda produziu uma diversidade de
pinturas e xilogravuras que retratam suas percepções dos ensinamentos do amigo. Suas
obras, impressas em panfletos e/ou expostas em igrejas, serviram como propaganda do
movimento reformatório, bem como das temáticas religiosas abraçadas.
Lucas também pintou vários retratos da família de Martinho Lutero, além de ilustrar
a primeira edição do Novo Testamento alemão em 1522 e a Bíblia Ilustrada de 1534 (Figura
4). Foram mais de 5.000 obras concluídas até seu falecimento em 1554, além de outras
póstumas concluídas pelo filho Lucas, o jovem.

Cranach, Lutero e a propaganda da Reforma
A arte de Lucas Cranach, sem duvida, foi importante propaganda da fé luterana na
época. O making of – registro do processo de produção – da Reforma, pode ser analisado,
em boa medida, considerando-se a relação entre esses dois grandes nomes de Wittemberg,
Lutero e Cranach, suas respectivas obras e mútua cooperação.
Em 1524, auge do nascimento da reforma, ambos criaram um escudo próprio para
identificação do reformador (Figura 6). O que mais motivou essa criação foi o sucesso de
livreiros que conseguiram piratear a Bíblia traduzida por Lutero antes mesmo de ela ser
impressa na gráfica criada em 1520 por Cranach e Christian Döring (OZMENT, 2011). O selo
se tornou a marca de autenticidade das obras do reformador e traz um cordeiro, lembrando
o Cristo, segurando uma bandeira da cruz com a perna direita enquanto seu sangue jorra
enchendo um cálice (‘da salvação’). Mais tarde, por volta de 1530, o escudo se juntou à Rosa
de Lutero (Figura 7), que pretende ser um sumário da teologia do reformador como ele
mesmo expressa;
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Primeiro, ali deve estar uma cruz preta dentro de um coração. [...] Embora a
cruz seja preta, que mortifica e também causa dor, ela nunca permite que o
coração perca sua cor, não destrói sua disposição natural, isto é, a cruz não
mata, pelo contrário mantém a vida. [...] Tal coração, no entanto, é
colocado numa rosa branca, para indicar que a fé confere alegria, conforto
e paz; [...] Tal rosa deve ser colocada sob um campo celestial, visto que este
tipo de alegria no Espírito e fé é o começo da alegria celestial futura. [...] Em
torno deste campo, um anel de ouro, porque a salvação no céu perdura
para sempre e nunca tem fim. Como o ouro é o mais nobre e melhor metal,
assim a salvação é preciosa e além de tudo alegria e bênção [...] Este é o
meu ‘compendium theoligae’ *o sumário da teologia+ (Apud KRODEL, 1983,
p.358-359).

Figura 6: Brasão
de Lutero, 1524

Figura 7: A Rosa
de Lutero

A Rosa, apesar de não ter tido influência direta de Cranach para sua formulação, é
um arquétipo da relação entre a teologia e a arte na propaganda da mensagem do
reformador. Ela não apenas sintetiza a complexa formulação teológica luterana, mas a
expressa de forma simples. É a linguagem simbólica capaz de incitar o observador à
meditação. Este também á o caso de A Bênção de Cristo às Crianças, de 1546, (Figura 8).
Nela há uma crítica indireta às indulgências e, ao mesmo tempo, uma crítica à recusa, por
parte dos anabatistas, ao batismo infantil. Dessa obra teriam sido publicadas 20 versões
diferentes (HOFFMANN, 2015).

Figura 8: „A Bênção de Cristo às Crianças‟,
1546 / Schwäbisch Hall

Figura 9: „Lei e Graça‟ / 1539 / Schneeberg

Em 1539 Lucas pintou Lei e Graça (Figura 9) a fim de representar visualmente o plano
da salvação conforme a compreensão de Lutero. Nessa obra, seguindo conselho do
reformador, Lucas inseriu a cruz no centro da pintura destacando o Cristo, e não o clero
religioso, como centro do anuncio do evangelho.
Em
Reforma,

Altar

da

exposto

na

igreja de Santa Maria em
Wittenberg (Figura 10),
encontramos o trabalho
mais

ambicioso,

demorado e pessoal de
Cranach

(OZMENT,

2011). Nele o pintor
Figura 10:
Altar da
Reforma, 1547

procurou

retratar

a

mensagem protestante a
respeito da salvação e o

que, segundo a compreensão dos reformadores, seria a verdadeira igreja de Jesus Cristo.
Esta se encontraria onde se administra o batismo, a santa ceia, e onde os pecados são
confessados e perdoados pela graça divina.
Assim, no centro observa-se a ceia representada com figuras geométricas
perfeitamente desenhadas. No centro do círculo da mesa está o cordeiro e os discípulos à
volta com Jesus. O salão é aberto ao mundo convidando o observador a olhar além e, por
outro lado, a integrar-se ao grupo. Judas aparece com o saco de moedas conversando com
Jesus, mas já com um pé fora do circulo. O servo, em pé, é o que está com vestes mais
luxuosas, o que remete às palavras de Jesus; aquele que deseja ser maior, que sirvam os
outros (Mateus 20.26). O jovem servo teria sido inspirado na figura do filho de Lucas
Cranach que o teria auxiliado na obra (HOFFMANN, 2015). O sevo alcança o cálice a Lutero,
retratado com o disfarce de ‘cavaleiro Jorge’ adotado por ele quando exilado em Wartburg
(OZMENT, 2011) onde traduziu a Bíblia para o alemão. É Lutero quem recebe o cálice e o
devolve ao grupo, uma referencia ao que seria, na compreensão luterana, a verdade do
evangelho retomada pelo reformador e devolvida à comunidade cristã.
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A pintura da esquerda, lembrando a centralidade desse sacramento ao lado da ceia,
retrata um batismo. Aquele que o realiza seria uma representação da figura de Filipe
Melanchton, professor de grego na Universidade de Wittemberg, e importante articulador
teológico e sistemático da reforma ao lado de Lutero. A pia batismal em tamanho grande
mostra a possibilidade de submersão, até mesmo de um adulto. À direita de Melanchton,
está novamente Lucas Cranach. Empunhando uma toalha, ele está pronto para tomar em
mãos tanto o recém-nascido em sua nova função de padrinho. À esquerda de Melanchton
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está o eleitor Frederico, também como padrinho do batizado (OZMENT, 2011).
Já a pintura da direita é uma ilustração do que seria o Oficio das Chaves na teologia
luterana. Há a representação do primeiro pastor protestante da Igreja de Santa Maria e
confessor de Lutero, Johannes Bugenhagen, em seu confessionário aberto. Há duas pessoas,
uma ajoelhada sobre a qual o pastor coloca uma chave, absolvendo-o, e outra pessoa que,
aparentemente, não se arrepende dos seus pecados. Dela o pastor retém a ‘chave da
absolvição’.
A pintura mais famosa é a disposta na base. Nela vemos a centralidade da cruz, pois
na teologia de Lutero, ela seria o conteúdo e o fundamento de tudo o que acontece na
igreja. A mortalha na qual o crucificado está envolto, permanece em movimento, tanto em
direção ao pregador como em direção aos ouvintes. Essa seria uma representação da
terceira pessoa da trindade que manteria a mensagem do Cristo viva e presente na pregação
e na vida do povo (HOFFMANN, 2015). No púlpito está Lutero com a Bíblia aberta e
apontando para o Cristo tido como o centro da doutrina anunciada. Do outro lado, no
mesmo quadro, está representada, a família de Lutero. O pequeno Johannes, primogênito
do reformador e afilhado de Cranach, é o jovem de casaco vermelho entre as pernas de sua
mãe (OZMENT, 2011). Também estão representados alguns membros da congregação de
Wittemberg e, grisalho e com barba longa, próximo à parede, o próprio Lucas que, com essa
aparição, se identifica com a nova igreja.
Lutero e Cranach aparecem mais de uma vez no Altar da Reforma. A intenção do
pontor ao incluir príncipes, esposas e filhos na obra, parece ser a de perpetrar a vida cristã
dos apóstolos e a vida da congregação que se reúne ali, atenuando, assim, os dezesseis
séculos de distância cronológica e acentuando a contemporaneidade da mensagem que a
obra pretende transmitir.

Cristo na cruz (Figura 11) é uma espécie de
‘obra póstuma’ de coautoria com o filho. Iniciada em
1552, a obra só foi concluída em 1555, portanto,
após a morte de Cranach em 1554. É considerado o
monumento visual mais importante e a expressão
artística mais incisiva e sucinta da fé protestante
(OZMENT, 2011). Exposta na igreja de São Pedro e
São Paulo, em Weimar, a obra sintetiza a história da
humanidade e da salvação na interpretação luterana.
Em primeiro plano está novemante a cruz, e
também a mortalha do crucificado em movimento.
Figura 11: Cristo na Cruz / 1552;
Concluída por Lucas Cranach, o
jovem / 1555 / Weimar

Ao lado esquerdo, observa-se Jesus derrotando a
morte e o diabo. Ao lado direito Lutero mostra a

Bíblia enquanto o sangue do crucificado jorra sobre a cabeça do homem ao seu lado
identificado como o próprio pintor. Cranach não aparece como um profeta ou reformador,
mas como um penitente solitário em sinal de oração. Lucas Cranach, o jovem, teria acrescido
essa figura à obra após a morte do pai. Argumenta-se que o fato de a imagem de Lutero
tomar as mesmas dimensões que as imagens de Cranach e João Batista juntos seja uma
evidência dessa posterior inserção (OZMENT, 2011). Ao inserir a imagem do pai entre dois
expoentes da mensagem do Cristo, o filho do célebre pintor, acreditava que o pai era, de
fato, uma testemunha da fé cristã protestante e uma personificação do movimento religioso.
O conjunto da obra remete ao cristianismo primitivo e seu ‘renascimento’ com a
Reforma. Em pé, diante da cruz e com a Bíblia na mão, Lutero espelha cenas de fundo:
Moisés, atrás da cruz, com as tábuas da lei; um homem fugindo do ataque do inimigo, (ou da
força da lei?); tendas fazem lembrar o povo judeu em peregrinação; à frente das tendas está
representado o episódio da serpente de bronze levantada por Moisés no deserto – o que
remete à passagem de Jesus no terceiro capítulo do Evangelho de João, e; bem ao fundo o
que parece ser o anuncio da ‘boa nova’ aos pastores de Belém acerca do Messias prometido
já a Adão e Eva. O reformador, em primeiro plano, com os olhos voltados para o alto e face
serena, simboliza a fé e a esperança de salvação através da mensagem da crucificação e
ressurreição de Cristo, base de sua mensagem religiosa.
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Considerações Finais
Lucas Cranach é o pintor mais conhecido da Reforma Protestante na Alemanha.
Apoiando Lutero e promovendo seus retratos, sua obra foi importante ferramenta na
propagação do movimento e da mensagem religiosa. Buscou-se aqui a descrição de uma
sucinta analise semiótica de algumas de suas obras nas quais o pintor expressa afinidade
com o movimento. Assim, observa-se que a arte da pintura (além da musica e da imprensa)
foi ferramenta e importante meio na propagação da mensagem religiosa da Reforma. Como
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esse ensino se baseia na ideia de dependência do homem com relação ao sacrifício de Cristo
para sua salvação, essa mensagem se tornou devota na arte evangélica de Cranach que, não
obstante, tomou parte nela pessoalmente, afinal, os ‘objetos’ são mais bem conhecidos em
sua relação com o homem.
Pode-se acrescentar, por fim, que, de certa forma, o envolvimento da população e o
sucesso da reforma foi tanto causa como consequência da participação também da arte da
pintura como mídia de propaganda religiosa.
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A dádiva e o divino: a importância do ritual para a manutenção da vida social
Lucélia Sá Pereira*
Washington Luiz Passinho Verde Jr**

Resumo: O objetivo desse trabalho não é apenas fazer uma descrição etnográfica de alguns
momentos observados na Festa do Divino Espírito Santo da região de Alcântara MA, mas,
sobretudo tentar entender como esses rituais que foram observados podem ser analisados
através da obra Ensaios sobre a Dádiva de Marcel Mauss, que ocupa um lugar de destaque
na literatura antropológica, buscando então, perceber de que forma as categorias por ele
abordada podem nos ajudar a compreender a festa para além do que aparentemente ela
representa no cotidiano comum. A partir das reflexões feitas no campo da pesquisa e pela
manipulação de categorias e conceitos deste autor, pretende-se compreender como sua
teoria da dádiva pode ser resgatada como um modelo interpretativo de grande atualidade
para compreender como o universo de representações e simbologias presentes em alguns
rituais são de suma importância para pensar os próprios fundamentos da vida em sociedade.
Palavra-chave: Festa do Divino; Dádiva; Ritual; Sociedade.

A importância do ritual para a manutenção da vida social
O presente trabalho, foi desenvolvido através de observações realizadas na Festa do
Divino Espírito Santo que acontece na região de Alcântara Ma, que assim como a maioria das
festas do Divino espalhadas pelo país, é caracterizada como um ritual presente no
catolicismo popular, sendo incorporada ao calendário religioso da Igreja Católica. Apreciada
como uma das mais importantes e expressivas festividades local se tornou um dos festejos
mais significativos da cultura popular e da religiosidade do Maranhão se comparando com
outras festividades, bumba-meu-boi e carnaval.
Sabemos que, a devoção ao Divino Espírito Santo estando inserida na tradição
católica, é comum se encontrar essa manifestação espalhados em diversos estados do Brasil,
que, no entanto, adquiri diferentes sentidos e práticas diversificadas de acordo com o
contexto local onde essa manifestação se desenvolve, pois para além da tradição existem
também os repertórios e símbolos que os devotam atribuem ao ritual. Em Alcântara, a festa
*
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é muito reverenciada não apenas pela população da cidade, como também pelas pessoas
que vêem de outras localidades, sendo que a cidade passa a ser bastante visitada nesse
período, que se inicia ao término do recolhimento da quaresma; o sábado de Aleluia ou o
Domingo de Páscoa costumam demarcar o início do Tempo do Divino. Entretanto, como já
questionado anteriormente, o objetivo dessa proposta é fazer uma análise desse ritual
através de algumas categorias utilizadas pelo antropólogo Marcel Mauss (1974) nos seus
ensaios sobre a Dádiva, visto que, consideramos tal obra de grande atualidade nos estudos
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dessas manifestações religiosas.
Desse modo, através dos estudos em Mauss, compreendemos que, a festa do Divino
pode ser inserida como “fato social total”, pois ela intervém em todas as dimensões da vida
social local, baseado em um sistema de produção e circulação de bens, pessoas e de dádivas
baseadas na reciprocidade. Nesse sentido, podemos situar esse sistema de trocas que
caracterizam a dádiva327 a partir da obrigação de dar, receber, retribuir.
Um dos momentos bem característico dessa “obrigatoriedade” é quando é dado ao
festeiro a tarefa de organizar a festa, lembrando que isso não acontece aleatoriamente, pois
este recebe uma determinada graça do Divino, normalmente uma promessa realizada, mas
precisa retribuir aquilo que recebeu. Desta forma, existe a obrigação de retribuir e agradar
ao Divino, dando o seu melhor na realização da festa, ou seja, retribuir muito mais daquilo
que ele recebeu. Além do mais, existe uma atenção especial para os elementos sagrados do
festejo, passando a ser uma carga mágica atribuída ao objeto, tanto a pomba, o altar, o
mastro, que depois de consagrado são transformados em objetos sagrados, assim, por
exemplo, o mastro depois do ritual do batismo deixa ser apenas um tronco de madeira, pois
a presença divina passa a habitar nele.
No entanto, quando Mauss realça que objeto trocado não é inerte , ou seja, não
permanecendo com o seu depositário ele circula, mas, acaba de alguma forma voltando com
um valor ainda maior. Em outras palavras, o fiel recebe uma benção do Divino e tenta
retribuí-la através da festa, distribuindo e dando a outros aquilo que recebeu, o que significa
que a festa representa a manifestação da graça recebida, além do mais uma dádiva nunca é
perdida. Nesse sentido, é preciso pontuar que não se trata de uma troca desinteressada,
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O sentido que o Mauss concebia a dádiva não se limita apenas a troca de presentes, enfatizando um sentido
mais amplo e complexo a essas prestações. Pois, para ele a dádiva inclui também visitas, comunhões, festas,
esmolas, sendo estes elementos características marcantes da Festa do Divino.

pois espera-se que seja ainda seja mais abençoado, lembrando que, se o indivíduo não
agradar o Divino pode correr o risco de perder a benção que recebera deste, visto que, são
as trocas entre os homens que despertam a generosidade dos deuses.Cada detalhe da festa
é rigorosamente trabalho por todos os envolvidos, havendo uma preocupação especial para
não faltar convidados e também uma atenção para os alimentos que serão servidos, visto
que, a fartura é um dos pontos fundamentais do festejo, pois caso falte comida, bebida ou
convidado, a festa e quem está à frente de sua organização pode ter seu prestigio
fortemente abalado.
É interessante analisar que no período do festejo a comunidade também pode ser
divida a partir de uma dupla morfologia, que podemos classificá-las em o “tempo da festa” e
o “tempo do cotidiano”, em que a passagem de um tempo para outro traz profundas
mudanças na cidade de Alcântara, antes do festejo a cidade tem sua rotina um tanto
paralisada e sem muitos movimentos. Porém, no período da festa tudo se transforma, é
como se um novo tempo se inaugurasse e as pessoas, os objetos (roupas, velas, altares,
bebidas, comidas e dinheiro) circulam intensamente, trazendo consigo conseqüências
profundas sobre a vida individual e coletiva dos devotos. Percebemos que no tempo do
festejo as trocas se intensificam, os espaços se condensam, visto que, os encontros se
tornam mais freqüentes seja na casa dos devotos, nas ruas da cidade ou mesmo da Igreja.
O ritual é marcado por momentos que demandam cumprimento do protocolo
cerimonial, onde nessas etapas os gestos de cortesia e reverência são executados com muita
precisão, repetindo costumes ancestrais. Os protocolos são obedecidos e é realizado o ritual
com vista a representar a época imperial, a todo o momento, é possível perceber como a
hierarquia é religiosamente representada. O grupo de crianças que faz parte dos
representantes do Império possui vestimentas de trajes nobres e tratados como tais durante
os dias de festa com todas as regalias. Para cada momento especifico as crianças aparecem
com vestimentas diferentes
O levantamento do Mastro é um dos momentos marcante da festa, na qual nos faz
refletir como um ritual religioso interfere profundamente no cotidiano não apenas dos
devotos e participantes do festejo, pois até quem observa de longe acaba de alguma forma
de envolvendo no ritual. Durante essa etapa da festa, são homens e rapazes que se
encarregam de tal função de maneira bem cautelosa e organizada, em que uns seguram as
cordas para equilibrar e distribuir o peso e outros ficam encarregados com as duas tesouras
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feitas de madeira no formado de cruz; todos trabalham concomitantemente e
solidariamente para que tudo ocorra como esperado. Nesse momento muitos rezam, outros
torcem pelo sucesso do ritual, outros ajudam na orientação do que deve ser feito. Além de
envolver a eficácia da força física e mágico-religiosa, esse momento exige uma atenção
particular de cada indivíduo, em que, a fé e a crença religiosa contribuem profundamente
para sucesso dessa tarefa, fortalecendo ainda mais a resistência desses homens, visto que, a
força do sagrado opera uma série de transformações que vêm intervir diretamente em suas
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ações.
Podemos então relacionar o poder dessa consciência coletiva para analisar como a
força da fé liga as pessoas a determinadas práticas religiosas, pois mesmo que essa devoção
tenha suas particularidades individuais, ela é fundamentada no grupo, em que as idéias e
sentimentos que temos sobre o sagrado são de origem coletiva. Nesse período, a
consciência individual é recoberta pela consciência coletiva, onde o indivíduo particular
passa a ter uma ligação forte com os envolvidos na festa. Essa ligação também está
relacionada pelo estabelecimento da comunidade com a coisa sagrada, que passa a ter um
caráter existencial na vida das pessoas.
Através desse questionamento, cabe ressaltar que, os próprios personagens do ritual
passam a ser percebidos não mais através dos papéis que assumiam da vida cotidiana, visto
que, até mesmo o nome de cada sujeito está relacionado a uma determinada posição
hierárquica. Mauss nos diz em seus estudos sobre as sociedades ditas “primitivas” que
quando o indivíduo diz o seu nome, já se sabe exatamente o clã que ele faz parte. No
festejo, os representantes do Império não são reconhecidos pelos seus nomes particulares,
mas como representantes de um grupo maior; a corte real, o papel que cada um representa
na vida social, sobretudo pelos cargos que representam como caixeiras, bandeirinhas,
mordomas, etc. Diante disso, além de representarem papéis diversificados, homens e
mulheres possuem funções e objetos específicos, exemplo, as caixas são instrumentos
femininos e por isso são tocadas pelas caixeiras, já o mastro é um elemento masculino, em
que os homens têm a função de buscá-lo, carregá-lo, fincá-lo e derrubá-lo. Assim, homens e
mulheres além de possuírem objetos peculiares e distintos, também exercem funções
específicas em toda a organização do festejo.
No entanto, percebemos que o papel da mulher se sobrepõe ao papel masculino,
embora a presença de homens seja imprescindível e essencial para realização do evento, a

presença feminina é mais constante em quase todas as etapas do evento. A elas, cabe a
tarefa de dirigir as rezas, que constituem o mecanismo indispensável para mediar a
comunicação entre os indivíduos e o Divino, ao mesmo tempo em que se encarregam com
os cuidados relativos à cozinha, decoração das casas de festas, enfeites e presentes que
deveram ser distribuídos.
Todo o período da Festa do Divino é marcado pela forte concentração entre as
pessoas, na medida em que estão juntas nos almoços, lanches e jantares e nas atividades
religiosas como nas missas, procissões, rezas. Sendo assim, é um momento de grande
concentração e efervescência2, em que tudo é divido e compartilhado entre os participantes.
Já no tempo do cotidiano essas pessoas estão mais dispersas, preocupadas com os afazeres
particulares, sendo quase inexistente essa ligação com um grupo maior. A vida religiosa
também se altera, podemos dizer que no tempo da festa as pessoas estão em um “estado de
exaltação religiosa continua”, vivendo assim, numa relação permanente com o Espírito
Santo. Desta forma, classificamos o tempo em que o sagrado predomina e o outro o profano
está mais presente.
Embora a pesquisa a Festa do Divino tenha ocorrido de forma parcial, sem a
possibilidade de participar de todos os dias do evento, percebemos a seriedade que a
população tem em relação ao festejo, que é muito venerado e respeitado por todos. As
pessoas envolvidas no ritual não estão apenas representando personagens, elas têm o
Divino como referência de suas vidas, ao mesmo tempo em que este é uma simbologia,
existe um compromisso existencial marcado por devoção e dedicação.

Algumas Considerações
Através da observação e manipulação das categorias na análise desse festejo, foi
interessante perceber que, a festa do divino não se trata em si de um evento que acontece
separado do cotidiano comum das pessoas que dela participam, mas é um ritual que se
entrelaça em todas as esferas da vida. Sabemos que, o sentimento pelo sagrado é algo
existente em todas as sociedades e todos os períodos históricos da humanidade, sendo
interessante entender através dos rituais religiosos como a vida social é regulada por
símbolos, sendo estes, elementos imprescindíveis para a própria classificação do real, ao
mesmo tempo que estão no plano da representação, intervém sensivelmente na forma
como vivemos e nos relacionamos em sociedade, visto que, é através desse sistema de
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crenças que somos impulsionados a agir, interagir e nos organizarmos dentro do grupo da
qual fazemos parte.
Nesse sentido, o período da Festa do Divino se torna um elemento essencial para tal
propósito, por ser um momento em que a população se une em torno de um objetivo
coletivo, onde os laços sociais são revigorados, acionando assim os fundamentos da
solidariedade essenciais para própria manutenção da vida sociedade.
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Madonnaro: Um estudo do discurso ideológico religioso e artístico a partir do
tema pictórico da Madonna
Marcelo Amaral Coelho*

Resumo: A pintura Madonnaro é uma tradição em terras italianas, haja vista que surgiu ali,
no distante século XVI. Como o próprio nome denuncia, tais pintores reproduziam a
imagem da Madonna. No Brasil são inexistentes estudos relacionados à prática. Com o
objetivo de lançar um olhar crítico sobre essa atividade pictórica buscamos referências
históricas que permitissem conceituá-la. A idéia foi investigar o Madonnaro enquanto
gênero, técnica ou linguagem. A partir dessa investigação nos deparamos com a necessidade
de regressar à primeira imagem da Virgem, nas catacumbas romanas. Igualmente,
empreendemos uma pesquisa quanto à influência popular na formação de novas tipologias
marianas. Para isso, a leitura de referências de origem italiana, berço do Madonnaro, foi
imprescindível. As informações obtidas resultaram na discussão em torno da simbologia da
Virgem Maria. As análises dispensadas a tais fontes permitiram concluir que o Madonnaro é
um gênero de pintura que, por meio de uma técnica particular, pode se constituir numa
linguagem capaz de contribuir nos processos de fruição e apreensão dos indivíduos.
Continuando, se estabeleceu que, no início, a imagem de Maria estava ligada à tradição
patriarcal, simbolizando a dádiva sagrada de trazer à luz o Salvador. Ao longo dos tempos, a
composição sofreu influências e alterações, culminando no tema contemporâneo da
‘Maternidade’, explorado por vários artistas, simbolizando o ato humano de ser mãe. O
discurso religioso cedeu lugar ao tema artístico; preservou-se a estrutura composicional do
tema, mas se alterou sua identidade.
Palavras-chave: Madonnaro. Ícone. Arte Paleocristã. Simbologia.

Introdução
O encantamento com o Madonnaro se deu quando fizemos um curso na Scuola
Internazionale dei Madoneri de Verona. A partir dali, a necessidade de buscar informações
nos foi aproximando cada vez mais daquela prática. Dessa necessidade nasceu a monografia
intitulada “Madonnaro: Gênero, técnica e linguagem pictórica”, apresentada como trabalho
de conclusão ao curso de Licenciatura em Belas Artes, da UFRRJ, em 2015. O objetivo era
conceituar o Madonnaro já que não se tinha material referencial sobre a técnica pictórica no
Brasil. Então, concluímos, depois de ampla pesquisa sobre o tema, que o Madonnaro era
*
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gênero por sua particularidade inicial em representar apenas a Virgem Maria (Madonna); a
atividade artística, em seus procedimentos, se utiliza de técnicas pictóricas muito próximas
daquela praticada nas academias e escolas livres; e por fim, enquanto linguagem, desde o
século XVI vem impregnada de discursos próprios a cada época.
Sendo assim, a partir dessa pesquisa, as linhas que seguem tratam de propor uma
reflexão a partir da Madonna enquanto princípio gerador da prática Madonnaro. Tivemos
por meta propor uma reflexão a partir de uma trajetória desde o seu surgimento, enquanto
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imagem na catacumba romana de Priscilla, até a exploração do tema religioso sob um
discurso humanizado e, portanto artístico, observado na temática da ‘Maternidade’.

Madonnaro: o artista e sua prática
A pintura Madonnaro é uma tradição em terras italianas. Ali surgiu no distante século
XVI. O Madonnaro é uma técnica de pintura efêmera que consiste em estender pelo chão as
imagens executadas com giz ou pastel e esfumaçadas com as mãos e os dedos. Em origem,
tais pintores reproduziam a imagem da Madonna – daí a razão do nome Madonnaro. Num
contexto religioso, no início tinham a figura bizantina como modelo; com o tempo, os
artistas do Renascimento foram as referências escolhidas para figurar à frente das igrejas.
Até que após a Segunda Grande Guerra teve início um novo tempo para essa arte de rua. A
prática sofreu várias influências e caminhou na direção de se tornar uma linguagem de arte
independente da tutela religiosa. Os anos 1970 seriam fundamentais para a consolidação
deste novo direcionamento.
Aqueles artistas iam pelos santuários a “(...) reproduzir as obras de Rafael ou de
Michelangelo ou mais simplesmente o aumento de qualquer imagem reproduzida em
‘santinho’ (NAALIN, 2000, p. 18 – Tradução realizada pela pesquisa). Atualmente, pelas ruas,
praças e outros locais públicos executam os mais variados temas. Ainda hoje, vivem das
ofertas dadas por aqueles que passavam para lá e para cá.

No princípio...
A partir da imagem, na Catacumba de Priscilla, em Roma, teve início a polêmica
exploração do tema da Madonna. Nos primeiros momentos do cristianismo a imagem era
tomada em consideração por conta de uma função determinada, não especificamente
artística, e sim como um elemento de anúncio do Salvador. O conceito era dual:

evangelização aos pagãos e profissão de fé aos cristãos. Neste primeiro período da arte
cristã figurava o que, futuramente, seria explorado como objeto de adoração. As imagens
que habitavam as paredes das catacumbas funcionavam como uma espécie de termômetro
espiritual dos primeiros cristãos:
Tomar contato com os preâmbulos plasticamente visíveis da sua fé trouxe a
vantagem nada irrelevante de dimensionar o clima espiritual e cultural no
qual eles se encontravam a viver e a operar (Tradução realizada pela
pesquisa – FRANCIA, 1969, p. 03).

O pouco apuro técnico da primeira representação de Maria parece ter ressonância na
possibilidade dela ter sido feita por um fossore, espécie de zelador das catacumbas que
cuidava desde a escavação de novos cubículos até a ordenação, a decoração e a limpeza das
áreas já existentes. Outra razão pode dizer respeito à proibição imposta pela lei mosaica
(Êxodo 20.4-5) quanto à reprodução de imagens. Ainda, segundo lembra Francia (1969, p.
06), os romanos daquele período não eram muito próximos da pintura. Este autor cita Plínio
em cujo relato encontramos um tal Titedio Labeone, aposentado, que “vinha questionado e
frequentemente chacoteado porque procurava ocupar o tempo livre pintando pequenas
telas de madeira”.
A contratação do pintor por parte dos primeiros cristãos se constituía num recurso
útil já que o contexto não favorecia o desenvolvimento de uma escola cristã. Então, no papel
de uma espécie de mecenas, aqueles cristãos exigiam o tema, mas relegavam ao artista a
liberdade de criação. É quando se percebe a aceitação de estilos clássicos e uma profunda
rejeição à mitologia e ao politeísmo pagão (FRANCIA, 1969).
Nas primeiras representações, Maria aparece coligada ao caráter espiritualizado da
tradição patriarcal cristã e à figura de Cristo. É somente a partir do século V que se
conhecerá a figura da Virgem representada sozinha (UTRO apud BISCONTI, 2000). Esta
autonomia, mais tarde, viria a se constituir na grande preocupação dos líderes eclesiásticos.
Criando o cenário para a grande controvérsia da iconoclastia. O ‘desenho’ da Madonna,
segundo os primeiros cristãos, deveria ser uma cópia do original encontrado na catacumba
romana, ou seja, “(...) o primeiro retrato de Jesus de Nazaré e de sua Mãe” (NAALIN, 2000, p.
26 – Tradução realizada pela pesquisa). Era, portanto, a partir desse original que se fariam os
esboços para uma iconografia mariana.
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Os vários tipos de Madonna são fruto da criatividade e também da fé do povo
(NALIN, 1982). A partir do século XVI, a Virgem seria o tema mais representado na arte
cristã. Especialmente aquelas tipologias marianas da Anunciação, da Assunção e a Pietá. As
tipologias marianas que aparecem nas representações sobre o tema expressam os atributos
conferidos à Virgem, sejam advindos de interpretações bíblicas ou das crenças populares.

O discurso mariano enquanto símbolo
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Todas estas tipologias, de origem sacra ou popular, serviram a construir sobre a
imagem de Maria a ideia de Symbolum. Nalin (1982, p. 20) diz que “il termine genericamente
va a significare uma nozione astratta o um principio di ordine morale, (...)”. Assim sendo, a
Virgem se configurou num excelente meio para divulgar a fé cristã. Tanto que o autor,
continuando, recorre aos escritos do cardeal Gabriele Paleotti, intitulado Discorso intorno
alle immagini sacre e profane (1582), e ressalta:
(...) o símbolo propriamente cava de coisas particulares um preceito
universal, que serve ao viver moral e mostra a via para abraçar a virtude e
fugir do vício (Tradução realizada pela pesquisa).

Segundo acreditamos, o símbolo permite acessar a memória. Dentro da perspectiva
cristã o símbolo se fazia didático à medida que facilitava a evocação e, portanto, a ligação
com o sobrenatural pela fé. Havia uma dimensão memorial já que a imagem simbólica
remetia a um acontecimento ou prodígio operado por Deus e/ou os santos. Foi assim que a
figura de Maria, símbolo por excelência, se tornou um veículo de identidade dos cristãos –
ideia que vai permanecer até antes da Reforma Protestante. A imagem da Virgem remetia
ao passado, ao nascimento do Salvador, no entanto, ao longo dos tempos, o tema foi
sofrendo interferências de quem o via como um acontecimento mítico, vinculando-o ao
imaginário.
A questão do símbolo como conteúdo material e espiritual inseparáveis permite
supor que a arte é simultaneamente contextual e imemorial. Como tal ela pode manter certa
estrutura e deixar ser alterada em sua aparência e significado. Seus elementos como cor, luz
e sombra, linha, composição e outros mais permanecem como estrutura interna; mas, a
forma como o artista vai trabalhá-los e a significação que a obra vai adquirir modificam-se,
sendo dependentes também do contexto em que ela habitará.

O que não implica dizer que se deva banalizar a ‘releitura’ de obras por meio de
cópias indiscriminadas ou aceitá-las como imunes à crítica. É primordial também que se faça
uma leitura crítica da obra em seu contexto de produção para então, identificar o discurso
contido na obra e os meios que o artista utilizou em sua articulação. Quanto à arte
paleocristã, aquela que fez nascer e florescer o tema mariano, Nalin (1982, p. 22) alerta: “(...)
il valore unico dell’opera d’arte autentica trova una sua fondazione nel rituale nell’ambito del
quale ha avuto il suo primo e originario valore d’uso”. Existe um discurso implícito na obra de
arte, ou seja, na imagem.
A técnica enquanto discurso
Notoriamente, desde o início a arte cristã existiu por meio de padrões préestabelecidos – ao menos de cunho temático – para suas ‘criações’. Foi assim nos primeiros
séculos e veio a se consolidar com o segundo Concílio de Niceia, em 787 d.C. Tais padrões
existiram para, segundo se pensa, resguardar a identidade litúrgica e devocional do culto
cristão de eventuais desvios e influências pessoais e pagãs.
Antes de iniciar a obra, um monge artista do Monte Athos devia orar a Deus e em
seguida se dirigir ao sacerdote para requerer uma benção especial, além de ouvir dele o hino
da transfiguração e, a fim de acessar ao invisível, praticar três dias de jejum. Ali a obra de
arte obedecia a um discurso didático. Para Nalin (1982, p. 31): “La funzione è di
insegnamento teologico, di contemplazione mistica e di partecipazione liturgica”.
Diante de um ícone logo se percebe sua estrutura geometrizada e sem perspectiva
para obter um espaço simbólico não referendado no real ‘natural’. A figura aparece em
gestos característicos e pintadas com cores chapadas, sem tratamento tonal. Na ausência de
volume e na luminosidade cria-se uma atmosfera de desmaterialização, de espiritualidade. O
uso intencional desses cânones compositivos se convertia em tentativas para que a imagem
se prolongasse no tempo; se tornasse atemporal, através do uso de elementos sem remeter
à realidade objetiva ou às convenções temporais, e sim aos padrões abstratos que
evocassem significados e conceitos espirituais. Padrões estes que fizeram com que a pintura
se convertesse no veículo por excelência da divulgação e perpetuação da fé cristã naquele
momento.
As tipologias marianas como discurso
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Dentro do conceito de padronização formal herdado dos bizantinos, enquanto signo
comunicativo, a Madonna requeria algumas particularidades: por exemplo, suas vestes
deveriam ser pintadas com as cores branco e azul escuro. O branco simbolizando a pureza
da Virgem e o azul escuro como sinal de ligação celeste. Como observa Nalin (1982), a cor
em conjunto com as formas é indispensável na arte sacra.
Por esse tempo até o início do século XIII o desenvolvimento da iconografia mariana
seria um tanto reproducionista. A partir do final deste mesmo século, pouco a pouco, as
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representações de Maria vão deixando a aparência bidimensional e figurando em poses e
formas mais naturalísticas. O que torna a Madonna mais popular ainda, ao passo que as
pessoas reconhecem nela: “(...) la Madre comune” (NALIN, 1982, p. 40).
Um tipo muito comum de representação mariana que vai testemunhar as alterações
formais internas ao tema é a Virgem da Anunciação, que entre 1200 e 1400 aparece
representada em várias posições (NALIN, 1982). Com a consolidação de uma tendência
renascentista, se caminha na direção da humanização do tema mariano. A Madonna del
Latte, ou Virgem do Leite, representada sempre em pose de amamentação do menino Jesus,
é o símbolo máximo dessa ideia de humanização. Não esquecendo que esta humanização
atendia aos interesses daqueles que encomendavam as obras. Os jesuítas vão se destacar
como os mecenas do período contrarreformista. O Concílio de Trento, realizado entre 1545
e 1563, como resposta ao Protestantismo, se dispôs a rever os excessos cometidos pela
Igreja. Repensaram-se os modelos iconográficos e os processos executivos das imagens.
Toda essa movimentação interna, segundo Mâle (apud LICHTENSTEIN, 2004), se devia ao
fato de a Igreja Romana estar enfraquecida.
Entre as duas grandes guerras, na primeira metade do século XX, a arte sofre as
maiores rupturas. A estrada aberta pelo Impressionismo havia eliminado a linha e remetido
a realidade às manchas coloridas. As idéias modernistas quanto ao trato com os elementos
pictóricos acenam com algo de vanguarda para a história da arte. A liberdade criativa, apesar
de suas dimensões polêmicas, alcançara seu auge. Tantos artistas fizeram uso dessa
liberdade. Entre os artistas desse período, o espanhol Pablo Picasso seria um dos pintores
que continuou a produzir mesmo em meio aos ‘estilhaços’ das guerras. Em muitos quadros
da fase neoclássica de Picasso, relacionados ao tema da maternidade, por exemplo,
podemos observar uma evocação compositiva da imagem da Madonna, trazendo o estatuto
do divino para a esfera da vida humana.

Conclusão
Uma análise iconográfica do tema mariano implica abordar aspectos históricos,
sociológicos, psicológicos e artísticos. A partir daí se pode observar o discurso contido nas
obras marianas. Com isso, se ressalta o caráter contextual de uma obra de arte, sem
deixarmos de considerar, no entanto, o caráter simbólico que, tal como sugerimos
anteriormente, permite uma distensão imaginária com outras temporalidades. Dentro dessa
visão é importante considerar que a principal mudança operada ao longo dos tempos trate
da representação da Virgem enquanto acontecimento histórico, embora também, para
alguns, assumisse um caráter mítico e simbólico, qual seja, a santa maternidade de Maria;
depois, ao sofrer inúmeras influências, o tema passou a manter uma relação mais alusiva à
Virgem, evocando, de maneira autônoma, tão somente a imagem de Maria, sem abranger
necessariamente o seu contexto histórico, muitas vezes, inserida em contextos temporais
bem distintos relacionados aos temas e questões da modernidade veiculados, em especial, a
partir do século XIX e no século XX.
Afora as discussões de natureza religiosa, com a humanização do tema mariano, o
símbolo deixou o contexto do particular e se tornou universal. Abriu-se o caminho para no
futuro o artista alterar não somente a anatomia do tema, mas também a sua relação com o
assunto e a identidade do mesmo. A santa maternidade se converteu num privilégio
humano. Paul Gauguin, por exemplo, em “Mulher polinésia com crianças” (1901), mantém a
estrutura mariana de composição e altera tanto a fisionomia das figuras quanto o contexto
temático. Com isso, ele modifica os padrões iconográficos e altera a identidade do tema. A
Virgem se converte numa mulher que pode ser polinésia, italiana, americana, brasileira...
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