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A religião na sociedade moderna

Lançamos esta sétima edição de Ciberteologia constatando o sucesso e a surpreendente 
receptividade que nossa revista vem alcançando junto aos ciberleitores. Em um ano de serviços 
prestados, já recebemos quase 70 mil visitas de cerca de 50 mil usuários, os quais consultaram 
as páginas da revista em torno de 300 mil vezes. A repercussão de nosso projeto só aumenta a 
responsabilidade com que o preparamos. Por isso, dando continuidade à seleção de textos ofe-
recida nos números anteriores — e que podem ser revisitados por nossos visitantes a qualquer 
momento — procuramos dosar, desta feita, bons textos de ciências da religião com outros niti-
damente teológicos.

Este é o caso do artigo de Juan Luis Segundo, O Deus criador e o homem livre, que abre esta 
edição. Extraído de uma das principais obras do autor — Que mundo, que homem, que Deus? 
— já esgotada, seu principal escopo é subsidiar a inevitável reformulação do dogma cristão no 
contexto da Modernidade. No trecho aqui oferecido, o leitor desfrutará de uma perspicaz refle-
xão que relaciona criação divina e liberdade humana.

O sociólogo da religião Stefano Martelli foi contemplado, neste número, com três artigos. 
No primeiro, A experiência religiosa: a religião do ponto de vista do mundo vital, o autor exa-
mina a religião do ponto de vista “micro”, a saber: como uma relação interior do indivíduo com 
a realidade transcendente, isto é, a partir da experiência do sagrado vivida interiormente. Sem 
deter-se no aspecto psicológico e na questão ontológica (isto é, se de fato existe um correlato 
objetivo, Deus ou outra Realidade transcendente para as atitudes religiosas das pessoas), Martel-
li destaca a dimensão social de tal experiência, entendendo que, se pretende permanecer como 
ciência empírica, a sociologia da religião deve partir de uma posição metodológica que pode ser 
chamada “agnóstica”.

O segundo trabalho de Martelli aqui incluído é o texto Le Bras e a sociologia religiosa. 
Admitindo a premissa de que sociologia e teologia podem estabelecer relações não-conflitivas, 
Martelli nos introduz na sociologie religieuse de Gabriel Le Bras (1891-1969), a qual estabelece 
um nexo orgânico entre sociologia e religião-de-Igreja. Como veremos, diferentemente da so-
ciologia durkheimiana, Le Bras voltou sua atenção mais para os dados históricos, religiosos, es-
tatísticos e jurídicos, até contemporâneos, do que para aqueles etno-antropológicos, tirados das 
sociedades pré-literárias. Rompendo as vacilações dos durkheimianos, Le Bras efetuou, assim, 
uma significativa reorientação da disciplina, focalizando a atenção sobre a situação da religião 
na sociedade moderna.

No terceiro artigo, Georg Simmel e a religiosidade como forma pura das relações sociais, 
Martelli resume o pensamento de Simmel (1858-1918), que foi contemporâneo de Durkheim e 



de Weber. Mais conhecido em virtude de seus últimos escritos, de sabor filosófico, só mais re-
centemente tem crescido o interesse pela sociologia de Simmel. Segundo Martelli, tal sociologia 
realiza um esforço notável para ligar o plano macrossociológico ao micro, a problemática da 
diferenciação social e religiosa à perspectiva da experiência religiosa do indivíduo, colhido no 
concreto da vida cotidiana e das relações sociais.

Finalmente, e de volta à teologia, Julio Fontana brinda-nos com uma reflexão inédita em 
que investiga O grande paradigma da inculturação do Evangelho nos primórdios da Igreja, o 
qual surgiu quando a Igreja anunciou a fé ao universo cultural do helenismo, em termos compa-
tíveis com sua capacidade de compreensão, tendo sido, por sua vez, moldada por aquela cultura. 
Conforme Fontana, tal processo está se iniciando, de maneira consciente, em diversas partes 
do mundo hoje em dia. Mas para melhor ajuizar que passos dar hoje, convém verificar como 
se realizou a inculturação do Evangelho essencialmente judaico e rural no ambiente helenista e 
cosmopolita. As lições a tirar daí não são poucas, nem irrelevantes.

A seção de comunicação também traz, desta vez, outras duas reflexões instigantes. J. C. 
Ribeiro leva-nos a um breve percurso crítico pelo mundo do jornalismo em Sempre alerta: con-
dições e contradições do trabalho jornalístico. E o teólogo e liturgista Antonio Francisco Lelo, 
assessor de Paulinas Editora para as áreas de Catequese e Liturgia, oferece-nos o texto inédito 
Iniciação: processo profundamente humano, itinerário de fé, caminho litúrgico, iniciação aos 
mistérios. O autor destaca, a partir da fenomenologia da iniciação e da unidade existente entre 
os três sacramentos de iniciação, algumas conseqüências para a pastoral da iniciação cristã.

Além dessas seções, nosso ciberleitor poderá usufruir das demais seções de Ciberteologia 
—Resenhas. Continua também no ar a seção Rumo à V Conferência, que visa a tornar disponí-
vel aos interessados alguns textos que vêm sendo produzidos como preparação para a próxima 
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, que acontecerá em 2007 em 
Aparecida, São Paulo, Brasil.

Enfim, está entregue ao público a sétima edição de Ciberteologia. Esperamos permanecer 
fiéis a nosso objetivo inicial de estimular a leitura e a reflexão teológicas, colocando ao alcan-
ce de cada vez mais pessoas um pouco do acervo intelectual, teológico e pastoral de Paulinas 
Editora. Nossa Equipe continua à disposição de quem queira, de alguma forma, participar do 
incremento da produção e da divulgação do pensamento teológico. Pesquisadores e autores com 
escritos originais afins a nosso projeto editorial podem nos enviar seus trabalhos (artigos, comu-
nicação, resenhas), desde que atendam nossas normas de publicação.

 Uma produtiva ciberleitura a todos!

Afonso Maria Ligório Soares
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A experiência religiosa.
A religião do ponto de vista do mundo vital

parte I*

Stefano Martelli

Proêmio

Depois de ter examinado, no capítulo anterior, a 
Religião sob o ponto de vista “macro-sociológico”, 
analisando suas funções exercidas no sistema social, 
consideramos oportuno considerá-la, agora, sob o 
ponto de vista “micro”. De fato, para o indivíduo, a 
Religião se defi ne, antes de tudo, como uma relação 
interior com a realidade transcendente, isto é, a par-
tir da experiência do sagrado vivida interiormente. 
Não trataremos da experiência religiosa, sob ponto 
de vista psicológico, mas procuraremos examinar a 
dimensão social de tal experiência. Adotando essa 
perspectiva “a partir de baixo”, nos absteremos de 
entrar na questão ontológica, isto é, se de fato exis-
te um correlato objetivo (Deus ou outra Realidade 
transcendente) para as atitudes religiosas das pessoas. 
Não é próprio da sociologia de religião pronunciar-se 
sobre essa questão, embora não seja de sua alçada 
nem mesmo ignorar o fato que existem indivíduos e 
povos que afi rmam ter essa experiência. Se preten-
de permanecer como ciência empírica, a sociologia 
da religião parte de uma posição metodológica que 
pode ser chamada “agnóstica”, para retomar o termo 
empregado por Peter L. Berger;1 para ela é sufi ciente 
constatar que existem pessoas e grupos sociais que 
afi rmam viver uma experiência religiosa. Além disso, 
naquilo que diz respeito às características do sagrado, 
ela assume os resultados de outras disciplinas, como 
a Filosofi a e a fenomenologia da Religião, a Teologia, 
a Psicologia e a História das religiões, submetendo-os 
à verifi cação, a partir das próprias teorias.

A Sociologia contribui para delinear as caracte-
rísticas sociais da experiência religiosa, enquanto se 
propõe descrever e interpretar:
a) as condições sociais em que ela se verifi ca;

b) as conseqüências sociais que daí derivam;

c) a correlação existente entre condições sociais e 
formas da experiência religiosa.

Para compreender as modalidades e as condições 
de possibilidade da experiência religiosa na socieda-
de moderna e pós-moderna, pareceu-nos oportuno 

colocar, antes das considerações de teoria socioló-
gica, a exposição de alguns resultados obtidos pelas 
outras disciplinas que se ocupam do fenômeno reli-
gioso, especialmente pela fenomenologia da Religião 
e da História das religiões, sem deixar de lado as refe-
rências à Antropologia cultural e à Psicologia da Re-
ligião. Por isso, expusemos as linhas gerais dos con-
tributos de Rudolf Otto, Mircea Eliade e Gerard van 
der Leeuw entre os fenomenólogos, sem esquecer a 
escola italiana de História das religiões e a propos-
ta de Giuseppe De Luca para uma “história da pie-
dade”.2 Retomamos a contribuição dos clássicos da 
sociologia, como Durkheim e Weber, valorizando-a 
sob o ponto de vista “micro-sociológico”.3 A Socio-
logia da Religião de Joachim Wach4 pareceu-nos um 
exemplo de abordagem sociológica integral à experi-
ência religiosa, capaz de enxertar os contributos dos 
fenomenólogos no tronco dos sociólogos clássicos. 
Na perspectiva do processo de institucionalização da 
experiência religiosa, retomamos a obra de Emst Tro-
eltsch, particularmente útil para delinear a terceira di-
reção de tal processo, isto é, a formação de doutrinas 
a partir das crenças religiosas.

Examinando as relações entre doutrinas religiosas 
e desenvolvimento social, pareceu-nos ser mesqui-
nhos, se nos esquecêssemos da obra dos sociólogos 
italianos de inspiração cristã, como Toniolo e Sturzo.5 
Além disso, mediante um breve excursus, considera-
mos útil exemplifi car a dinâmica histórico-social da 
institucionalização das doutrinas religiosas, referin-
do-nos a um caso específi co dentro do Cristianismo, 
o da “doutrina social” da Igreja católica. O panora-
ma sobre o contributo oferecido pelos sociólogos de 
inspiração cristã não poderia ser completo, sem um 
sintético balanço da contribuição da Sociologia reli-
giosa de Gabriel Le Bras e alunos, para o estudo do 
catolicismo contemporâneo.6

Nos últimos dois parágrafos, consideramos opor-
tuno retomar a Sociologia da religião de Georg Sim-
mel, pouco conhecida entre nós, considerando que 
nela existam elementos sufi cientes para confi gurá-la 
como uma contribuição que merece ser considerada 
a par com outros “clássicos”. Dentro desse caminho, 
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na Segunda consideração intermediária fi zemos al-
gumas refl exões sobre os efeitos de estímulo que “o 
movimento teórico” na Sociologia dos anos 80 pode 
ter também na renovação da Sociologia da Religião.

O homem é “religiosus”? A experiência 

religiosa entre fenomenologia e história 

(Otto Eliade, Van der Leeuw, Pettazzoni, 

De Luca)

I. Para os fenomenólogos da Religião, o homem é 
“naturaliter religiosus”: a religião aparece como uma 
característica constante dos seres humanos, em todas 
as épocas. Os dados paleantropológicos mais recen-
tes atestam que o “Homo sapiens” antigo (que viveu 
entre 400.000 e 150.000 anos atrás), e provavelmen-
te também o “Homo erectus” (que viveu entre 1,7 
e 0,15 milhões de anos atrás), produzia bifaciais e 
objetos com incisões de caráter simbólico, os quais 
podiam ter signifi cado cultual e mágico-religioso.7 
Depois, a partir dos neandertalianos (paleolítico mé-
dio, de 100.000 a 35.000 anos atrás), e especialmente 
do “Homo sapiens sapiens” (paleolítico superior, de 
35.000 a 9.000 anos atrás), as expressões do simbo-
lismo religioso tornam-se explícitas. Práticas funerá-
rias (posição ritual do cadáver e uso do bolo armênio, 
símbolo de sangue e vida), culto dos ossos, culto dos 
animais agressivos (urso, lobo), ritos de passagem e 
ritos propiciatórios,8 são sinais indicadores da espe-
rança dos primeiros homens na vida além da morte 
e da crença em um mundo sobrenatural. Especial-
mente as práticas funerárias, implicando a fé naqui-
lo que sobrevive à morte, representam para Morin9 
a “brecha antropológica”, ou seja, a confi rmação da 
chegada da hominização.

Portanto, para os paleantropólogos, o aparecimen-
to do “homo religiosus” não é um evento relativamente 
recente na pré-história. O sentido do sagrado, enten-
dido como reconhecimento e apelo a seres superiores 
e transcendentes (de qualquer maneira denominados 
e venerados) é uma atitude constitutiva do homem 
desde as primeiras formas culturais em que se reco-
nhece a hominização. A expressão religiosa é, desde 
os primórdios da humanidade, parte constitutiva e in-
tegrante das atividades simbólicas, que distinguem o 
“Homo sapiens” dos animais. Então coloca-se outra 
pergunta de como tenha se originado essa experiên-
cia religiosa, que está na raiz das expressões, então 
bem diferentes, que podemos encontrar em todas as 
sociedades, das pré-literárias às contemporâneas.

As várias ciências do homem procuraram uma res-
posta para essa pergunta fundamental, cada qual no 

âmbito de suas próprias teorias e métodos. Antes de 
passar ao contributo oferecido pelos “clássicos” da 
sociologia da Religião, particularmente Durkheim e 
Weber,10 julgamos oportuno retomar os dados ofere-
cidos pelos fenomenólogos da Religião. Estes, assim 
como os expoentes da nova antropologia religiosa,11 
assumem como hipótese de trabalho a prenhe afi r-
mação de Rudolf Otto (1869-1937) de que “a religião 
não consiste nas suas expressões racionais”, e sim na 
experiência do sagrado.12 Para Otto, a essência de 
qualquer religião é a experiência de uma realidade 
“outra”, que se manifesta na consciência do crente, 
antes mesmo (tanto em sentido ontológico como fi lo-
genético) de ser incorporada nos ritos e nos mitos, e 
preservada por um grupo de especialistas.

A impostação dada por Otto aos estudos do fe-
nômeno religioso tem como fi nalidade sublinhar o 
aspecto objetivo da experiência religiosa, em opo-
sição às teorias que, reduzindo-a ao aspecto sub-
jetivo e psicológico, insinuam a suspeita de que a 
Religião esteja alicerçada numa auto-ilusão, como 
afi rma, por exemplo, Sigmund Freud em L’avenire 
de un’illusione.13 Reagindo ao desconhecimento do 
conteúdo real da experiência religiosa, os fenome-
nólogos da Religião, segundo o exemplo de Edmund 
Husserl,14 se propõem “ir até às próprias coisas”, as-
sim como elas aparecem. O fenômeno (do grego to 
phainòmenon) é “aquilo que aparece”, que “se mos-
tra”, e isso implica uma tríplice conseqüência: a) há 
qualquer coisa; b) ela se mostra; c) ela é um fenôme-
no justamente porque se mostra. Superando de vez 
a contraposição entre positivismo e espiritualismo, a 
fenomenologia da Religião15 sustenta que “o fenôme-
no é, ao mesmo tempo, um objeto que se refere a 
um sujeito e um sujeito relativo ao objeto”; a essên-
cia do fenômeno “consiste em mostrar-se”, em mos-
trar-se a “alguém”.16 Estes acenos sobre a abordagem 
fenomenológica da Religião em termos abrangentes, 
para nós representa uma alternativa capaz de evitar 
riscos de reducionismo, implícitos nas abordagens da 
Religião inspiradas pelos três “mestres da suspeita” 
— Marx, Nietzsche e Freud —, como Paul Ricoeur os 
defi niu efi cazmente.17 De fato, fenomenólogos e no-
vos antropólogos da Religião, propõem-se estudar a 
Religião “iuxta propria principia”, isto é, partindo de 
materiais específi cos (os fenômenos religiosos), unifi -
cados por uma categoria não totalmente racionalizá-
vel (o sagrado) e de um método abrangente.

Em resumo, para os fenomenólogos, a experiên-
cia religiosa consiste em experimentar a presença do 
sagrado. Trata-se de um evento que constitui o espe-
cífi co da Religião. Contudo, toda religião histórica o 
descreve recorrendo a expressões que são cultural-
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mente condicionadas. Portanto, no plano histórico, 
revelam-se concepções diferentes da divindade, as-
sim como formas rituais e sistemas de crenças pro-
fundamente diversos. Todavia, para os fenomenólo-
gos, isso não exclui, de maneira alguma, a possibili-
dade de individuar aspectos constantes do fenômeno 
religioso. Como sustenta Gerard van der Leeuw, em 
todas as religiões podem ser individuados dois signi-
fi cados principais do sagrado: este é, quer aquilo que 
dá a salvação porque é poderoso (do alemão Heil = 
salvação, potencialidade), quer também aquilo que é 
separado (do profano), ou melhor, posto ou colocado 
à parte (como atestam os antigos nomes qadesh sanc-
tus, tabu). “Estes dois signifi cados juntos descrevem o 
que acontece na experiência religiosa vivida: um po-
der estranho, totalmente diferente, insere-se na vida. 
Diante dela, a atitude do homem é, primeiramente, 
de espanto, e no fi m, de fé”.18

Rudolf Otto, Mircea Eliade e Gerar van der Leeuw, 
cada um partindo de perspectivas diferentes — res-
pectivamente teológica, histórica e fi losófi ca —, ofe-
receram as contribuições mais relevantes para a base 
da hodierna fenomenologia da Religião. Dentro dessa 
abordagem, podemos distinguir, portanto, as diferen-
tes contribuições desses fenomenólogos “clássicos”.

II. Com a sua célebre obra O sagrado (1917), Ru-
dolf Otto ofereceu-nos um modelo insuperado de 
análise fenomenológica em chave hermenêutica, da 
experiência religiosa. O fundador da Fenomenologia 
abrangente parte da observação de que a Religião 
não consiste apenas de afi rmações racionais e de pre-
ceitos morais: o divino não é somente espírito, razão, 
vontade, onipotência, bondade, imensidade etc. No 
divino há um aspecto inefável, percebido pelo senti-
mento como realidade sagrada; esta constitui o fun-
damento meta-racional da própria Religião. Os mís-
ticos, aqueles que fi zeram a experiência do próprio 
divino na sua realidade íntima, descreveram a experi-
ência do sagrado como mistério terrível e, ao mesmo 
tempo, fascinante, que suscita, no crente, múltiplos 
sentimentos. Para o fenomenólogo, tais sentimentos 
não são produzidos pela consciência, mas são o efei-
to subjetivo da presença, no eu, de uma realidade 
diferente do próprio eu, que Otto prefere chamar de 
o “numinoso” (do latim numen = divindade), ao invés 
de “Deus” (termo muito ligado à elaboração teoló-
gica das religiões monoteístas). O numinoso, assim 
como o crente o percebe em seu próprio íntimo, é 
defi nido por Otto como “mysterium tremendum et 
fascinosum”, que se manifesta com as seguintes ca-
racterísticas:19

a) o numinoso é “mysterium”, isto é, o escondido, o 
não-manifesto, o extraordinário e o insólito, que 

é percebido pelo sentimento religioso, não, po-
rém captado pela razão. Esta, no entanto, pode 
esclarecer-lhe algumas características, sem con-
tudo exaurir a sua profundidade, porque o numi-
noso é também àrreton, o inefável;

b) o numinoso é um mistério “tremendum”, en-
quanto suscita no crente sentimentos de tremor 
e temor. Em sua forma mais tosca é o “temor 
demoníaco” das religiões primitivas, mas que se 
encontra na Bíblia como “ira ou indignação de 
YHWH”. Esse aspecto imperativo do numinoso, 
uma vez racionalizado, está na base dos aspectos 
morais da justiça divina;

b-1) o numinoso é um mistério em que se manifesta 
uma absoluta potência e alteridade: a “majestas”, 
diante da qual o fi el percebe que é somente “pó 
e cinza”. Trata-se de um sentimento diferente da-
quele de dependência, ao qual Schleiermacher20 
ligava a essência da Religião. Trata-se, ao invés, 
do sentimento de criaturalidade, que é possível 
encontrar nos testemunhos dos místicos de todas 
as religiões, desde Mestre Eckhart até o muçul-
mano Bostami;

b-2) o numinoso é um mistério em que se manifesta 
uma absoluta energia, vitalidade, paixão; o fi el 
sente-se “invadido” por uma energia transbor-
dante, que pode levá-lo ao êxtase (individual) ou 
a êxtases de efervescência coletiva.

c) o numinoso não é somente um mistério terrível, 
mas é também radicalmente um mistério “fasci-
nante”. Como esclarece Otto,21 ele não apenas 
afasta, também atrai: “é um impulso singular-
mente poderoso de um Bem que somente a Re-
ligião conhece e que é substancialmente irracio-
nal”. Os conceitos racionais que se desenvolvem 
a partir desse aspecto do numinoso são o amor, 
a misericórdia, a piedade, o conforto; é nas sole-
nidades que se manifesta esse aspecto fascinante 
do numinoso;

c-1) além disso, o numinoso é um mistério admirável, 
cuja manifestação imprevista suscita no cren-
te sentimentos de maravilha, estupor, surpresa, 
desconcerto: como autêntico mirum, faz fi car 
sem palavras. Os efeitos, no ânimo humano, da 
manifestação de uma realidade extra-cotidiana, 
“totalmente outra”, foi descrita por Santo Agos-
tinho numa frase das suas Confi ssões, que fi cou 
famosa: “Et inhorresco, et inardesco. Inhorresco 
in quantum dissimilis ei sum. Inardesco, in quan-
tum similis ei sum”,22
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c-2) o numinoso é também um mistério portentoso e 
inquietante;

c-3) fi nalmente, o numinoso é um mistério “augus-
tum”: ele é reconhecido como um valor objetivo; 
enquanto o “fascinans” indica o valor subjetivo 
do numinoso, o beatifi cante para mim, o “augus-
tum” indica o valor objetivo, que impõe respeito 
por si.

Depois de ter indicado analiticamente esses as-
pectos do numinoso, Otto esclarece que o sagrado “é 
uma categoria composta”,23 constituída por um as-
pecto racional e um irracional (ou, melhor tradução: 
meta-racional): justamente o numinoso. A duplicida-
de deriva do devir histórico-cultural da experiência 
religiosa: ela é sucessivamente institucionalizada em 
formas culturalmente defi nidas; isto é, o numinoso é 
saturado de momentos racionais, fi nalistas, pessoais e 
morais. Otto interpreta tal movimento de explicação 
do sentimento religioso à luz da doutrina kantiana do 
esquematismo,24 a qual, em seu modo de ver, permite 
compreender a relação complexa do momento racio-
nal e do meta,racional do sagrado, à luz também da-
quilo que acontece na esfera estética (por ex.: a poesia 
musicada) ou afetiva (amor, amizade, atração sexual).

Esse processo de racionalização e moralização do 
numinoso é compreendido por Otto numa perspecti-
va de Teologia das religiões: em seu modo de ver, con-
fi gura-se uma espécie de “história da salvação”, que 
se desenvolve do “terror demoníaco” para o “terror 
dos deuses” e torna-se fi nalmente “temor de Deus”. 
Em outras palavras, o obscuro sentimento de terror 
que a manifestação do sagrado inspira, lentamente 
transforma-se em devoção e em comportamento mo-
ral. Contudo, Otto esclarece que a “saturação ética 
da idéia de Deus não representa, de maneira alguma, 
uma eliminação ou uma substituição do numinoso 
por qualquer outra coisa — uma vez que o resulta-
do não seria um Deus, e sim um substituto de Deus 
— mas uma realização completa graças a um novo 
conteúdo, o que signifi ca que tal realização se dá 
unicamente no numinoso”.25

III. Aqui não é o caso de entrar em detalhes sobre 
a justifi cação fi losófi ca da natureza do sagrado. Otto 
a defi ne como “uma categoria a priori”.26 Vamos, 
porém, aprofundar a fenomenologia do sentimento 
religioso, do modo como ele se desenvolve no curso 
da história religiosa, a partir do “estado bruto”,27 isto 
é, das manifestações menos puras do sagrado. Otto 
elenca alguns componentes daquilo que ele chama 
de “pré-religião”, isto é, a magia, o culto dos mor-
tos, as noções da alma, poder ou “orenda”, espírito, 
puro/impuro. Para Otto, trata-se de formas culturais 

que não podem ser interpretadas, como sustentam os 
evolucionistas, como formas inferiores de Religião; 
ele propõe interpretá-las a partir do numinoso, isto é, 
como manifestações do seu fortalecimento a partir do 
“estado bruto”, encontrando níveis diferentes de ex-
pressão nas várias religiões históricas. Todavia, para 
Otto é extremamente difícil conduzir as diferentes re-
ligiões do mundo a uma classifi cação exaustiva, por-
que elas não são gêneros de uma única espécie, e sim 
“momentos parciais de uma unidade sintética”.28 As 
diferenças entre as religiões dependem das diferen-
tes modalidades e intensidade de racionalização do 
numinoso, isto é, das diversidades culturais das res-
pectivas sociedades. Ao mesmo tempo, não se pode 
confundir os predicados racionais do divino com 
aqueles análogos do espírito humano: se o conteúdo 
é o mesmo, a forma, porém, é diferente, que, no caso 
dos predicados divinos, tem um caráter de absoluto. 
Em outras palavras, o numinoso como “mysterium” 
permanece “radicalmente outro” em relação ao ra-
cional, aquilo que não pode ser circunscrito comple-
tamente com o conceito e muito menos esgotar-lhe a 
profundidade semântica.

Otto enfrenta também o problema da revelação 
exterior, posterior àquela íntima da experiência re-
ligiosa. Ele chama de “divinização... a faculdade de 
conhecer e de reconhecer genuinamente o sagrado 
em sua fenomenologia”,29 e a defi ne como faculdade 
de acolher o sobrenatural. No caso do Cristianismo, 
que é uma “religião de redenção”, a divinização nos 
permite colher a essência do Cristianismo na pessoa 
de Jesus, o qual é o sagrado que ainda hoje fala ao 
nosso ânimo.30 Desse modo, Otto responde positiva-
mente à dupla questão que era debatida na Teologia 
e na História das religiões do seu tempo, isto é, se 
é possível ainda hoje chegar às palavras autênticas 
de Jesus, superando a barreira constituída pelas tradi-
ções histórico-teológicas que deram vida aos Evange-
lhos, e se o Cristianismo pode ser considerado como 
a forma mais alta de Religião. Na cruz de Cristo, Otto 
reconhece o monograma do sagrado, a fusão do ra-
cional e do meta-racional, isto é, tanto a resposta 
colocada por Jô na Bíblia (problema de teodicéia), 
como a terrível orghè do numen.31 Finalmente, Otto 
esclarece a relação entre sagrado, Religião e História: 
a Religião é o produto da História, enquanto esta por 
um lado desenvolve a disposição para o conhecimen-
to do sagrado e, por outro, ela mesma é, em parte, a 
manifestação do sagrado. A disposição é das massas, 
enquanto que a manifestação é obra de naturezas do-
tadas, isto é, dos profetas.Otto, porém, conclui que a 
manifestação plena do sagrado pertence somente ao 
Filho.
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IV. Aqui não é possível aprofundar detalhadamen-
te a questão da experiência religiosa, assim como ela 
se desenvolveu nas análises sobre o sagrado, con-
duzidas pelos fenomenólogos da Religião, os quais 
deram origem a variantes diferentes do próprio méto-
do. Lembramos aqui somente os contributos dos ex-
poentes mais conhecidos, isto é, Mircea Eliade e G. 
van der Leeuw, os quais representam duas variantes 
- um mais atento aos dados históricos, o outro mais 
sensível às questões fi losófi cas -, dentro da mesma 
abordagem abrangente.

Em suas numerosas obras — as principais, sob o 
ponto de vista sistemático, são o Tratado da história 
das religiões e O sagrado e o profano —,32 Eliade in-
siste nos caracteres de complexidade e totalidade da 
experiência do sagrado. Este manifesta-se não apenas 
nas coisas cotidianas, mas através das coisas cotidia-
nas; na hierofania (irrupção do sagrado no cotidiano), 
um objeto qualquer é “uma outra coisa”, sem contu-
do deixar de ser ele mesmo. Geralmente, para aquele 
que experimenta o sopro religioso, tecla a natureza 
pode manifestar-se como sacralidade cósmica.

Para Eliade,33 a experiência do sagrado é caracte-
rística do homem enquanto tal, “é um elemento na 
estrutura da consciência, e não um estágio na história 
dessa consciência”. Eliade não apenas faz sua a tese 
principal da fenomenologia abrangente da Religião, 
que o homem é “homo religiosus”, mas propõe-se 
verifi cá-la também na sociedade secularizada; ou 
melhor, ele evidencia o caráter mítico de muitos as-
pectos de tal sociedade. O homem de hoje não só 
não é de fato secularizado, como também é até víti-
ma de mitos e religiões inautênticas: os mitos secu-
lares, especialmente as ideologias, de fato tendem a 
escravizar o homem e se confi guram como pseudo-
religiões.34

Para o “homo religiosus” o sagrado constitui o 
centro do mundo e, contemporaneamente, a fonte da 
realidade absoluta. Tempo e espaço são sacralizados, 
isto é, não são homogêneos, pois o fl uir homogêneo 
do tempo e o estender-se uniforme do espaço são 
quebrados pelas hierofanias, e esses eventos passam 
a constituir os centros de reorganização do tempo 
(instituição das festas religiosas, nascimento do ca-
lendário) e do espaço (instituição dos santuários). 
Festas e peregrinações são, além das modalidades di-
ferentes de atuação, instituições capazes de proteger 
o crente dos perigos do próprio tempo e de satisfazer 
a “nostalgia das origens”,35 isto é, a aspiração de to-
dos os homens pelo sagrado. Para Eliade, portanto, a 
experiência religiosa constitui uma possibilidade per-
manente da vida cotidiana; a Religião, especialmente 
através do rito, transfi gura aquilo que é contingente na 

perspectiva da verdadeira vida, da qual a atual é ape-
nas a prefi guração. O simbolismo religioso permite a 
reatualização dessa experiência no hoje: toda hiero-
fania ou manifestação do sagrado, urânica ou lítica, é 
medrada pelo símbolo. Eliade analisa com particular 
atenção o simbolismo religioso,36 pondo em relevo 
que aquilo que o contradistingue não é a dinâmica 
— semelhante àquela de qualquer outro símbolo —, 
e sim o seu caráter de totalidade e a sua referência ao 
sagrado. Em outras palavras, a obra de Eliade repre-
senta uma ulterior tentativa de analisar a Religião a 
partir do seu aspecto essencial, o sagrado, mesmo se, 
diferentemente de Otto, a atenção está mais voltada 
para a variada fenomenologia que emerge da história 
das religiões, inclusive a época contemporânea.37

V. A obra de Gerard van der Leeuw, Phänomeno-
logie der Religion (1933),38 também constitui uma 
importante contribuição de tipo fenomenológico 
para o estudo do sagrado, que se distingue daquela 
de Eliade por sua perspectiva sistemática, ao invés 
de histórica. Nela são recolhidos e inseridos, dentro 
de um sólido quadro fi losófi co, os testemunhos rela-
tivos às experiências religiosas, coletadas em todas 
as religiões do mundo. Existem cinco temas princi-
pais: o objeto da Religião, o sujeito, a relação entre 
os dois, o mundo e, fi nalmente, as fi guras, ou seja, as 
tendências de fundo de cada uma das religiões, que 
culminam no amor universal pregado pelo Cristianis-
mo. Van der Leeuw não assume intencionalmente ne-
nhuma das teorias sobre a origem da Religião, nem a 
animista, nem a hipótese de um monoteísmo originá-
rio sustentada pelo padre Schmidt,39 particularmente 
debatida na época; de fato, ele tem uma perspectiva 
fenomenológica e fi losófi ca da Religião, e, como tal, 
refuta tanto a abordagem evolucionista como o sim-
ples descritivismo.40

As principais características dessa obra, que para 
Giovanni Filoramo41 constitui o verdadeiro “mani-
festo” da fenomenologia abrangente da Religião, são 
quatro: a epochè e visão eidética, a centralidade da 
experiência religiosa, a posição hermenêutica e a re-
ferência à teologia cristã. A primeira característica é 
retomada por Edmund Husserl,42 e consiste no uso 
consciente do método fenomenológico, principal-
mente da epochè: esta consiste numa operação da 
consciência, com a qual se coloca “entre parênteses” 
tudo aquilo que em seus conteúdos é atividade psi-
cológica, comportamento ou hábito subjetivo, junta-
mente com o lado empírico do objeto. Desse modo, 
suspendendo qualquer juízo sobre o próprio objeto, 
para Husserl é possível fi nalmente ter acesso à visão 
eidética, ou seja, à contemplação da essência dos fe-
nômenos religiosos estudados.
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A segunda característica, isto é, a centralidade da 
experiência religiosa, visa colocar a atenção sobre a 
Religião como experiência vivida, e confi gura a feno-
menologia como uma psicologia não redutiva e não 
subjetiva, mas atenta às formas de vida que brotam 
das diversas religiões. Por sua vez, a posição herme-
nêutica é o aspecto que caracteriza a fenomenolo-
gia abrangente da Religião, distinguindo-a daquela 
descritivo-comparativa, de matriz evolucionista, as-
sim como da abordagem da história das religiões.43 
A compreensão (Verstehen) é o princípio e o fi m do 
método fenomenológico: sem empatia (Einfühlung), 
o perito não pode compreender nem o objeto nem o 
sujeito da experiência religiosa e, muito menos, revi-
vê-lo, a fi m de poder experimentá-lo em si mesmo. 
Finalmente, a quarta característica é a referência à 
teologia cristã: tarefa da fenomenologia da Religião, 
como da teologia natural, é mostrar cientifi camente a 
naturalidade da experiência religiosa, isto é, de como 
o homem, partindo dela, pode chegar a captar a verda-
de, que se revelou em sua plenitude, no Cristianismo.

Por estes rápidos acenos pode-se notar a solidez 
da construção assumida pela fenomenologia da Re-
ligião na obra de van der Leeuw, o qual se valeu dos 
resultados das correntes fi losófi cas alemãs antiposi-
tivistas do séc. XX. Além da fenomenologia de Hus-
serl e da hermenêutica de Dilthey,44 van der Leeuw 
valeu,se também da sociologia do conhecimento de 
Max Scheler45 e da sociologia da Religião de Georg 
Simmel,46 e também da antropologia fi losófi ca de Karl 
Jaspers47 e daquela psicológica de Ludwig Binswan-
ger:48 autores esses que contribuíram para esclarecer 
o aspecto existencial da Religião.

Aqui não podemos esquecer a corrente de feno-
menologia da Religião, conhecida como a Escola de 
Marburgo, desenvolvida em ambiente alemão com 
a intenção de continuar a obra de Rudolf Otto. A 
ela pertencem Friedrich Heiler (1892-1967),49 Gus-
tav Mensching (1901-1978)50 e, mais recentemente, 
Kurt Goldammer e Günter Lanczkowski.51 Em âmbito 
holandês, ao invés, desenvolveu-se mais a primeira 
abordagem, isto é, a fenomenologia descritivo-com-
parativa, cujos expoentes são sobretudo W.B. Kristen-
sen (1867-1953), Carl J. Bleeker e J. Waardenburg, 
embora estes também se tenham proposto continuar, 
em certos aspectos, a obra de van der Leeuw. Final-
mente, em âmbito sueco e italiano, registram-se ten-
tativas de combinar a fenomenologia com a História: 
entre os primeiros, lembramos os nomes de Geo Wi-
dengren52 e Ake Hultkrantz, ao passo que, agora, nos 
atemos, por causa de sua relevância no contexto ita-
liano, à obra de Pettazzoni e dos outros historiadores 
das religiões.

VI. O principal mérito de raffaele Pettazzoni (1883-
1959) foi o de ter introduzido na Itália, a partir dos 
anos 20, uma disciplina — o estudo histórico das re-
ligiões — que se afi rmara, há muito tempo, em outros 
países europeus, embora com o nome de “ciência das 
religiões” e adotando a perspectiva evolucionista e o 
comparativismo como método: é sufi ciente lembrar 
os nomes de Max Muller, Edward B. Tylor, James G. 
Frazer e A. Lang.53

Pettazzoni teve de superar muitas difi culdades en-
tes de conseguir o objetivo de introduzir o ensino de 
História das religiões dentro do programa dos estudos 
universitários italianos (obteve a cátedra em 1924, em 
Roma). Por um lado, na cultura italiana existia uma 
forte insensibilidade a respeito dos fatos histórico-reli-
giosos, típica herança do liberalismo pós-renascentis-
ta, que encontrara ulteriores argumentos na fi losofi a 
historicista de Benedetto Croce.54 Este, não obstante 
a impostação histórica dada por Pettazzoni à disci-
plina, atacou-a duramente, partindo da negação de 
uma autonomia categorial na esfera do espírito para 
o fenômeno religioso, e reconduzindo-o para dentro 
da ética, da fi losofi a ou, no máximo, da estética.55 
Pettazzoni encontrou análoga oposição por parte de 
Omodeo,56 fi lósofo que se aproximou das posições 
de Croce. O qual afi rmou que “o método compara-
tivo é a contradição absoluta da História”. Por outro 
lado, Pettazzoni teve de superar uma diferente, mas 
igualmente radical insensibilidade em nível interna-
cional, cujo estudo comparativo das religiões tendia 
a menosprezar o momento histórico, ou seja, a di-
mensão processual dos fenômenos religiosos.

O comparativismo, na primeira forma que lhe 
deu Muller na obra Mitologia comparada (1856), era 
de tipo lingüístico e partia das descobertas da raiz 
comum indo-européia dos termos para individuar 
os elementos comuns das religiões grega e védica. 
A superação dessa autolimitação folológica foi ofe-
recida pelo emprego de dados etnológicos feito por 
Edward B. Tylor, especialmente em Primitive Culture 
(1871), que permitiu a comparação sistemática en-
tre as formas elementares encontram-se também nas 
religiões universais. Como observou Angelo Brelich, 
dessa descoberta “nasce uma singular historiografi a 
às avessas, voltada inteiramente para a pesquisa das 
origens, ao invés do devir histórico, atenta mais para 
tudo aquilo que é genericamente comum, e não para 
o que é específi co e particular em cada uma das for-
mações culturais. O grande princípio hermenêutico 
da comparação nasceu, mas com as taras de sua épo-
ca: o Positivismo e o Evolucionismo”.57

Embora permanecendo fundamentalmente ape-
gado ao método comparativo, Pettazzoni integrou-o 
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na perspectiva histórica, isto é, levando-o a inverter 
a perspectiva derivada do Evolucionismo — a pes-
quisa da presumida origem comum das formas reli-
giosas primitivas —, naquela mais prática e fecunda 
da reconstrução dos processos, através dos quais as 
religiões atingem as formas historicamente conheci-
das. Trata-se de uma posição historicizante, fruto não 
tanto de uma refl exão teórico-metodológica e sim de 
uma viva sensibilidade do pesquisador, que acompa-
nhou Pettazzoni em suas numerosas investigações, 
por mais de quarenta anos, sobre um amplo arco de 
temas.58 Primeiramente, Pettazzoni analisou as reli-
giões clássicas e do Oriente Médio; dessas pesquisas 
restam ainda as monografi as sobre a religião de Zara-
tustra e sobre a Grécia antiga;59 depois, ele aprofun-
dou a questão do ser supremo, junto aos povos pré-
literários,60 procurando confutar a hipótese de padre 
Schmidt61 sobre a existência de um monoteísmo puro 
e ético entre esses povos, o qual teria precedido o 
politeísmo. Somente nos últimos escritos, como o se-
gundo prefácio à La religione nella Grécia ântica fi no 
ad Alessandro e sobretudo em Il método comparati-
vo,62 Pettazzoni expressou, de maneira formalmente 
completa, sua posição metodológica, que se apre-
senta como o assumir original de uma “terceira via” 
entre o comparativismo — que não é mais aquele 
obsoleto, de matriz positivista e evolucionista, da “ci-
ência das religiões”, mas sim aquele, fi losofi camente 
bem mais apurado, praticado pelos fenomenólogos 
da religião, colocado em confronto com o historicis-
mo de Croce. Depois, de ter apresentado os defeitos 
das duas perspectivas, que Pettazzoni defi ne como 
sendo “uma fenomenologia sem vigor historiográfi -
co e uma historiografi a sem adequada sensibilidade 
religioso”,63 ele propõe as suas obras como exemplo 
de uma possível integração entre as duas perspectivas 
“em termos sistemáticos, trata-se de superar as posi-
ções unilaterais da fenomenologia e do historicismo 
integrando-as reciprocamente, isto é, potenciando a 
fenomenologia religiosa com o conceito historicista 
de desenvolvimento, e a historiografi a com a instân-
cia fenomenológica do valor autônomo da Religião, 
fi cando, assim, esclarecida a fenomenologia na His-
tória e, ao mesmo tempo, reconhecido o caráter de ci-
ência histórica qualifi cada para a história religiosa”.64

Essa tese, também por causa do desaparecimen-
to de Pettazzoni poucos meses depois, permaneceu, 
mais do que qualquer outra coisa, uma declaração 
programática. O encontro entre fenomenologia e 
história fora sugerido a Pettazzoni também pelo con-
fronto crítico com a obra de Mircea Eliade, como 
mostram as últimas anotações que ele deixou em dois 
cadernos de notas, em setembro de 1959, coletadas 

na antologia dirigida por Gandini.65 Pettazzoni recri-
mina Eliade por propor uma religião como evasão da 
História, como nostalgia das origens paradisíacas da 
humanidade; nisso ele parte de uma posição de hu-
manismo laicista — “pessoalmente crente na religião 
do homem”, o defi nira De Martino no discurso ofi cial 
de comemoração feito em 1962.66 Este último interes-
se, embora crítico, mostrado por Pettazzoni para com 
a fenomenologia, foi considerado por alguns como 
uma espécie de debandada dentro de uma vida de 
pesquisa coerentemente historiográfi ca,67 tanto que 
os seus mais íntimos alunos e colaboradores, como 
Angelo Brelich (1913-1977),68 Ernesto De Martino 
(1908-1965)69 E Vittorio Lanternari,70 o abandonaram 
mais ou menos conscientemente. Como observou 
oportunamente Carlo Prandi, “na verdade, o fundador 
da escola romana (Pettazzoni) percebera naqueles rá-
pidos acenos, fruto da pesquisa crítica das instâncias 
eliadianas, o problema epistemológico central da 
pesquisa história-religiosa contemporânea... Mas isso 
se repropõe em toda a sua urgência e complexidade: 
Hic rodus, his salta!”71 Nesse sentido, a relação entre 
fenomenologia e História das religiões ainda perma-
nece como algo a ser inteiramente aprofundado.

VII. Não podemos terminar este capítulo, dedica-
do a delinear, em rápida síntese, as principais aborda-
gens sobre o fenômeno religioso feitas por disciplinas 
“a latere” da Sociologia, sem fazer mencionar a ori-
ginal, embora freqüentemente relegada, contribuição 
dada pela obra de Giuseppe de Luca (1898-1962). 
Sacerdote de origem lucana, mas residente em Roma 
desde os estudos juvenis no seminário menor, com a 
sua “história de piedade”, De Luca traçou uma espé-
cie de via intermediária entre a História das religiões, 
Antropologia cultural e Fenomenologia religiosa.

Não é fácil dizer em que consista essa nova dis-
ciplina, a história da piedade, proposta por De Luca. 
Ele próprio não nos ajuda muito nessa tarefa: na In-
troduzione all’Archivio per la storia italiana della pietà 
(1951), ele afi rma que pode dar, aqui, apenas uma 
descrição, ou melhor, “noções preliminares”; não tem 
intenção de fazer uma história, mas “preparar a histó-
ria”.72 O grande motivo dessa reticência está somente 
no fi m do seu longo ensaio, no qual o próprio De 
Luca, citando uma frase de Bossuet, admite não ter 
ainda completado as suas pesquisas sobre o assunto.73

De Luca entende a piedade não no sentido pietis-
ta ou sentimentalista, mas volitivamente cristão: ela 
coincide com a caritas evangélica,74 Istoé, indica a 
ligação entre Deus e o homem produzida pela Re-
denção, que cada um percebe em seu próprio íntimo. 
De Luca esclarece o objeto da sua disciplina com es-
tas palavras:
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Quando o homem experimenta Deus presente em si 
mesmo, não em puro conceito, mas no amor, nós di-
zemos, então, que ele é piedoso; não presente apenas 
um momento ou somente uma vez, embora longamen-
te, como um episódio avulso, e sim presente por força 
de um hábito interior, contínuo e quase continuado, 
embora não ininterruptamente em ato. Não é piedade 
uma chama momentânea; para ser piedade, deve ser 
como uma vida... Deus presente no amor. Amor não é 
mero sentimento, é sobretudo vontade, força racional 
que desemboca na ação. Pode haver vontade sem sen-
timento, porém não pode haver sentimento sem pre-
sente, não apenas pela paixão do sentimento, mas em 
toda a nossa humanidade: contemplação e ação, razão 
e sentido, vontade e sentimento.75

A disciplina que De Luca delineia não é nem uma 
Teologia, nem uma Psicologia, nem uma Filosofi a da 
História ou da Religião, nem uma Literatura mística, 
nem uma História das religiões, nem uma Antropolo-
gia cultural.76 Também no campo da história religiosa, 
à qual certamente pertence, a história da piedade dis-
tingui-se da história da Igreja, assim como da Patrolo-
gia, da História da Liturgia, da Ascese ou da Mística; 
somente a história da espiritualidade está mais perto 
daquela da piedade, com a diferença de que esta ain-
da está quase que inteiramente por se fazer.77

O percurso intelectual seguido por De Luca para 
chegar a conceber essa nova disciplina, a história da 
piedade — ele que nunca foi professor ou participou 
da vida acadêmica — aparece na própria dedicação do 
Archivio a um erudito (André Wilmart), a um escritor 
e historiador do sentimento religioso na França (René 
Bremond) e a um teólogo da espiritualidade (Giuse-
ppe de Guilbert).78 Indicando esses três meses como 
os “pais intelectuais” do seu trabalho, De Luca teste-
munha, de modo eloqüente, que a história da pieda-
de pretende constituir uma sínteses original entre um 
método científi co (o histórico-fi losófi co),79 a pesquisa 
erudita e uma perspectiva delicadamente religiosa.

Na introdução, defi nida por alguns como o “dis-
curso do método” de De Luca, podemos perceber o 
modo concreto com que ele “inventa” caminho ao 
fazer a sua própria disciplina. Ele “percorre” os mo-
numentos da literatura de todos os povos e de todos 
os gêneros, para coletar os testemunhos que em todas 
as épocas ilustram “a presença amorosa de Deus no 
homem”, pois é assim que De Luca entende a pieda-
de.80 Citações de escritores gregos e latinos convivem 
na mesma página com trechos de obras de fi lósofos e 
teólogos medievais, e estes com passagens tiradas de 
trabalhos de historiadores e fi lólogos modernos. De 
Luca extrai, de todos os lugares. Testemunhos de pie-
dade com os quais tece a história do amor de Deus 
entre os homens (onde o genitivo deve ser entendido 

em seu duplo sentido, subjetivo e objetivo: o amor 
que Deus mostrou aos homens e que culmina em 
Cristo e o amor com que os homens respondem à ini-
ciativa divina, mesmo no caso em que não puderam 
conhecer a Cristo).

Nessa investigação, De Luca mostra ter amadu-
recido uma sensibilidade que o aproxima de outros 
pensadores do séc. XX. Como Simmel e Husserl, com 
James e Bérgson, para não falar nos existencialistas, 
que ele demonstra conhecer, 81 em De Luca é clara 
a rejeição ao positivismo, ao idealismo e ao histori-
cismo e, em geral, a todos os ismos, isto é, às abstra-
ções que matam a vida, inclusive as teológicas. De 
Luca quer atingir um saber aberto para o mundo da 
vida, capaz de falar daquilo que vive no coração do 
homem, que saiba mostrar as fontes das quais a hu-
manidade se alimenta. De Luca individua, na história 
da piedade, essa “via régia” ao coração do homem, 
assim como individuam no Cristianismo, as fontes da 
civilização européia. Todavia, sua atenção não se vol-
ta para as formas ofi ciais da Religião, mas freqüente-
mente àquelas mais humildes, até agora desprezadas 
pelo estudo dos historiadores e dos fi lólogos, e que 
são encontradas nas diversas expressões da literatura 
monástica, hagiográfi ca, litúrgica, artística, devocio-
nal. De Luca, vai à procura de manifestações de pie-
dade até nas leis, nas artes, na poesia, na música, en-
quanto interpreta como sendo o seu contrário, isto é, 
a impiedade, as principais manifestações do ateísmo 
militante, desde a crítica iluminista da Religião até o 
utopismo marxista e à exaltação positivista da ciência.

VIII. Parece-nos que a história da piedade de De 
Luca pode ser considerada uma tentativa de conciliar 
a fenomenologia em a História, colocando-se, assim, 
na perspectiva deste capítulo. De fato, a história da 
piedade emprega o método histórico; todavia, ele es-
clarece que a história da piedade interroga a “histó-
ria retórica ou literária, assim como aquela política, 
econômica e jurídica... sub specie pietatis”. Sob esse 
ponto de vista, a abordagem de De Luca parece-nos 
muito semelhante à da fenomenologia de Rudolf 
Otto, mesmo se, no primeiro, a história e a erudição 
ocupam o lugar que a Filosofi a ocupa no segundo. 
De Luca, porém condivide com os fenomenólogos a 
atenção para com a vida, para com o homem que é 
“o mesmo em todo lugar e tem o mesmo coração”;82 
ele afi rma, com convicção, a unicidade da huma-
nidade, da fundamental igualdade das experiências 
humanas. Do mesmo modo, é único o divino com o 
qual o homem se relaciona num vínculo indissolúvel, 
que pode ser de amor (a piedade) ou, ao contrário, 
de ódio (a impiedade): “tema do Archivio será, junta-
mente com a piedade ou presença amada de Deus, a 
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impiedade, que é presença odiada de Deus”.83 Toda-
via, De Luca se precavê de traçar uma linha clara de 
divisão entre piedosos e ímpios: depois de ter lembra-
do que a acusação de impiedade foi dirigida ao pró-
prio Cristo pelo sinédrio, De Luca acena para a “vida 
inextricável de luz e de sobra no coração do homem 
diante de Deus, de desejo e de revolta, de piedade e 
de impiedade”.84 Romana Guarnieri85 comentou que 
a piedade para De Luca, é a dos primeiros anos de 
seu sacerdócio, e essa será a sua contribuição mais 
original e profunda para o pensamento e para a cul-
tura do século XX.

Como Sturzo,86 De Luca recusa a acusação de 
colocar no centro de sua disciplina um objetivo in-
visível — para alguns, inexistente —, isto é, o nexo 
entre natural e sobrenatural. O esforço de De Luca 
é construir, graças aos testemunhos da piedade que 
a humanidade deixou no curso da História, aquele 
movimento do espírito (o amor de Deus) que tem 
efeitos bem visíveis e reais. Documentos literários, 
monumentos arquitetônicos, movimentos culturais, 
obras de arte, atestam nas sociedades de todos os 
tempos e lugares, mas com força especial na civi-
lização européia, a existência de homens movidos 
pela piedade. A reconstrução dessas vidas, segundo 
ele, “traria muita luz para o estudo dos movimen-
tos tipicamente intelectuais e até civis e políticos”87 
de nossa civilização. Nessa perspectiva, a história 
da piedade seria um precioso complemento para o 
conhecimento das ideais, ou melhor, da cultura de 
cada uma das sociedades.

Parece-no que a proposta de De Luca seja estimu-
lante, mas que não consegue sair do plano de uma 
ainda que riquíssima erudição, e que também para 
sustentar-se nesse nível exija um esforço de elabora-
ção tipológica. O projeto do Archivio Italiano per la 
storia della pietà previa, quando De Luca escreveu 
a Introdução, “volumes sobre o quietismo, sobre a 
história literária do amor, sobre estatutos das confra-
rias leigas, sobre vidas originais de Santas e Beatas 
de 1200, sobre textos da impiedade medieval, sobre 
lendas hagiográfi cas nas primeiras versões popula-
res, sobre temas iconográfi cos (o êxtase, as visões em 
imagens, os gestos da oração etc) e volumes de re-
pertórios orgânicos”.88 Contudo, aparecem somente 
seis volumes entre 191 e 1970, dos quais quatro são 
póstumos. Propondo-se a abraçar todo o conhecível 
humano, o empreendimento de De Luca talvez fos-
se sustentável somente por uma escola agrupada em 
torno de uma personalidade excepcional. Mesmo as-
sim, o êxito não estaria assegurado, como mostram 
as peripécias da escola durkheimiana, especialmente 
dos “Annales”.89 Não é de se admirar, portanto, que a 

tentativa de se realizar uma história da piedade espe-
ra ainda quem lhe dê continuidade.

Todavia, parece-nos que o caminho traçado por 
De Luca, enquanto intermédia entre a história erudita 
e fenomenologia, seja não apenas original, mas tam-
bém fecunda, pois chama a atenção para aspectos 
da vida religiosa cotidiana, como a literatura popu-
lar, as tradições e os costumes que, embora sempre 
considerados aspectos “menores” da Religião, repre-
sentam, porém, poderosos fatores que plasmaram a 
sensibilidade religiosa dos povos. Por essa atenção 
à vida cotidiana, a história da piedade antecipa fi -
lões de estudo que foram somente agora aprofunda-
dos, como as pesquisas da sociologia histórica90 ou 
os estudos sobre a religião popular, mesmo se De 
Luca certamente não tivesse condividido a interpre-
tação que lhe foi dada em termos materialistas, isto é, 
como religiosidade das classes subalternas, conforme 
a perspectiva de Gramasci.91

A experiência religiosa nos clássicos da 

sociologia (Durkheim e Weber)

Sob o ponto de vista sociológico, qual é a origem 
da Religião? No capítulo anterior já vimos que os 
“clássicos” da Sociologia se interessam pela Religião, 
a partir das mudanças sociais começadas pelo pro-
cesso de industrialização, e com a intenção de resol-
ver, ou pelo menos, aliviar os problemas que surgiam 
por causa da transição para a sociedade moderna.

Partindo dessa perspectiva macro-sociológica, os 
clássicos da Sociologia enfrentam também a questão 
da origem da religião e, indiretamente, descrevem 
também a possibilidade da experiência religiosa na 
sociedade moderna. Não nos ateremos à tese mar-
xista, pois elam ligando a origem da Religião ao me-
canismo de projeção de imagens antropológicas que 
se originam de relações sociais alienadas, nega deci-
didamente que possa existir uma experiência religio-
sa não alienada nem alienante, isto é, que o homem 
possa relacionar-se com um “quid” que o transcende; 
em segundo lugar, para Marx não haverá religião na 
sociedade sem classes, pois esta, realizando, na His-
tória, o próprio homem, tirará qualquer fundamento 
real para a alienação religiosa.92 Já vimos os limites 
ideológicos e a falsidade empírica da tese marxiana.93 
Portanto, preferimos voltar-nos para os contributos que 
Durkheim e Weber ofereceram ao tema da experiên-
cia religiosa, enquanto eles nos apresentam as prin-
cipais abordagens clássicas à Sociologia da Religião.

I. Já vimos anteriormente94 que a abordagem 
durkheimiana procura identifi car o social com o moral 
e com o religioso. Dessa perspectiva “sócio-religioló-
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gica”95 origina-se a tese sócio-genética de Durkheim: 
a Religião origina-se da efervecência de um grupo 
social. Em momentos particulares de entusiasmo co-
letivo, como as festas religiosas, os indivíduos fazem 
a experiência do sagrado que, para Durkheim, como 
já vimos, é a totalidade social. Tal experiência é cons-
titutiva da religião, pois o sagrado é representado em 
símbolos, crenças e práticas religiosas, as quais, por 
sua vez, contribuem para alimentar e reforçar o prór-
pio sentimento religioso.

A tese sociogenética durkheimiana é precedida, 
nas Formas elementares da vida religiosa (1912), por 
uma cerrada crítica que Durkheim faz às duas prin-
cipais interpretações sobre a gênese da Religião que 
prevaleciam no fi nal do séc. XIX, isto é, o animismo 
e o naturismo. O animismo, cujo principal represen-
tante foi Tylor (Primitive Culture, 1871), Durkheim 
acusa de querer fazer derivar a idéia de alma, das ex-
periências de suspensão da vida cotidiana, como os 
sonhos. Para Durkheim, com tal interpretação dá-se 
por certo que o caráter da Religião é ilusório e misti-
fi cador; desse modo, não se explica — é a principal 
objeção de Durkheim ao animismo —96 como a Re-
ligião, embora não tendo fundamento na realidade, 
pode perpetuar-se em toas as épocas e em todas as 
sociedades.

A segunda teoria sobre a origem da Religião que 
provoca as críticas de Durkheim é o naturismo. Para 
Max Müller (Lectures on the Origin and Growth of 
Religion, 1878; Natural Religion, 1889), a religião 
deriva da tentativa do homem primitivo de dar ima 
explicação aos fenômenos naturais. A essa tese, 
Durkheim97 objeta dizendo que não é plausível que 
os homens puderam se enganar por tanto tempo so-
bre a real origem de tais fenômenos. O próprio senti-
mento de maravilha diante dos fenômenos naturais é 
uma manifestação do sentimento do sagrado, e esse 
é o real fundamento da Religião.98

Depois de ter livrado o terreno das teorias con-
correntes, Durkheim coloca a sua teoria. Ele parte do 
pressuposto de que a gênese da Religião seja mais 
facilmente encontrada lá onde é possível observar 
populações em estado ainda “primitivo”. Sua análi-
se do totemismo religião das tribos australianas99 — 
procura demonstrar que, na origem da Religião está 
uma força impessoal e anônima, que toma forma em 
seres, animais ou plantas, os quais são considerados 
sagrados. Como vimos anteriormente, para Durkheim 
o sagrado não é senão o símbolo da própria socie-
dade; particularmente, o sentimento do sagrado não 
é senão o sentimento de dependência do indivíduo, 
do grupo social. Além disso, é importante notar que, 
para Durkheim, a Religião é experiência coletiva do 

sagrado; nisso se distingue da magia, que é uma prá-
tica individual. Para Durkheim, o sentimento religio-
so, embora dirigindo-se a divindades diferentes, tem 
sempre a mesma origem em todos os lugares; ele nas-
ce do sentimento de dependência que a sociedade, 
como poder coletivo e autoridade moral, inspira em 
seus próprios membros e que é projetado e objetiva-
do fora das consciência em um objeto, depois consi-
derado sagrado.

II Durkheim encontra sete características do sagra-
do: 1) ele é um poder ou uma força, que se expande 
das coisas e dos símbolos considerados sagrados, e 
que é experimentada pelos fi éis; 2) o sagrado é ambí-
guo: é tanto positivo como negativo, atraente e repug-
nante, benéfi co e perigoso; 3) o sagrado não é utilitá-
rio; 4) não é empírico; 5) não implica o conhecimen-
to fundado sobre a experiência sensível; 6) dá susten-
tação e força; 7) urge sobre a consciência humana 
como uma obrigação moral, um imperativo ético.100

Sob certos aspectos, existem semelhanças com 
as características do sagrado encontradas por Rudolf 
Otto e pelos fenomenólogos da Religião, provavel-
mente também porque as fontes são as mesmas; radi-
calmente diferente, porém, é a perspectiva. Durkheim 
insiste muito na dimensão imperativa e normativa: o 
sagrado está no centro de um sistema de práticas (po-
sitivas e negativas), isto é, ele funciona como regula-
dor do agir social dos membros e como integrador 
da sociedade. Para os fenomenólogos, porém, a di-
mensão cognoscitiva e, ainda mais, meta-racional, é 
o aspecto mais relevante: o sagrado, como vimos, é 
antes de tudo uma presença que suscita sentimentos 
ambivalentes e extra-cotidianos; somente depois, es-
pecialmente com a institucionalização da experiên-
cia religiosa, é que o crente assume atitudes e com-
portamentos defi nidos.

A segunda diferença radical entre Durkheim e 
os fenomenólogos é sobre a tese sociogenética. 
Durkheim encontra o momento genético da Religião 
nos estágios de efervescência coletiva, isto é, naque-
les momentos em que os membros de um grupo so-
cial atingem uma intensidade de sentimentos tal que 
se sentem como que fundidos numa única realida-
de.101 Para os fenomenólogos, porém, o ritual e a di-
mensão social não são a causa, mas apenas a ocasião 
para que se manifeste uma Presença e um Poder que 
não deriva das realidades humanas. Colocando-nos, 
agora, em perspectiva crítica, notamos que a tese so-
ciogenética durkheimiana baseia-se no pressuposto 
que as for, mas primitivas de Religião não apenas são 
as primeiras em sentido temporal, mas são também a 
essência do fenômeno religioso. Se o primeiro ponto 
não pode ser facilmente concedido, dadas as ressal-
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vas expressas pelos etnólogos sobre a primitividade 
do totemismo, leva, das, ademais, ao conhecimento 
de Durkheim por seu próprio sobrinho e estreito co-
laborador Marcel Mauss,102 a segunda equivalência 
é ainda menos sustentável. Mesmo admitindo que 
todas as religiões, desde as tribais até aquelas univer-
sais, exerçam a mesma função sob o ponto de vista 
social — mas isso, como vimos no capítulo anterior, 
é bastante controvenido —, isso não prova necessa-
riamente que a essência da Religião seja captada, de 
uma vez por todas, apenas por meio do esclareci-
mento sobre as circunstâncias da sua gênese. Ter en-
contrado o “como?” surge um fenômeno não esgota, 
de fato, o conjunto das questões que se colocam ao 
cientista social, a começar pelo aspecto hermenêuti-
co, ou seja, pela pergunta, para muitos decisiva, do 
“por quê?”; em outras palavras, esclarecer a gênese 
da Religião não signifi ca esgotar,lhe o fi m nem o sig-
nifi cado. Finalmente, como já notamos, Durkheim 
não aprofunda a questão de como a experiência reli-
giosa pode se reproduzir numa sociedade moderna, 
na qual os efeitos da divisão de trabalho diferencia-
ram os papéis e, portanto, isolaram sempre mais os 
indivíduos uns dos outros. Diminuindo a solidarieda-
de mecânica das sociedades primitivas, aumentando 
a diferenciação social e a importância das profi ssões 
— ou seja, a racionalização da sociedade, diria We-
ber —, a probabilidade que se produzam estágios de 
efervescência coletiva torna-se cada vez mais rara. 
Não é por acaso que Durkheim não se detém, como 
observamos, em analisar a Religião na sociedade mo-
derna; ele se limita somente a uma menção relativa à 
Revolução francesa, que cita como exemplo de efer-
vescência coletiva em época recente capaz de gerar 
uma nova religião, a da “deusa Razão”.103 A expli-
cação de tal descuido deve ser procurado, provavel-
mente, no fato que o foco de atenção de Durkheim 
está menos na sociologia da religião e mais naquela 
geral. Em outras palavras, as Formas elementares che-
gam à conclusão de sua pesquisa sobre os efeitos da 
divisão do trabalho social, como uma resposta con-
fortadora — mas procurada no passado mais remoto 
— para a interrogação sobre como reagir, hoje, ao 
perigo da anomia e à crise social geral. Durkheim 
encontra a resposta para o problema da auto-repro-
dução da sociedade, no terreno ideal, na confi ança 
inteiramente leiga que a “Sociedade”, diferentemente 
dos indivíduos que a compõem, seja imortal. Nesse 
sentido, Céléstin Bouglé e, mais recentemente, Du-
vignaud104 denominaram a sociologia de Durkheim 
como “sociologia espiritualista”. Nessa perspectiva, 
que pane da estreita ligação — no máximo, identida-
de — de social, moral e religioso, a questão do futuro 
da Religião na época moderna, que tanto preocupou 

Weber,105 para Durkheim revela-se sem dramaticida-
de: “Na Religião há algo de eterno, destinado a so-
breviver a todos os símbolos particulares dos quais o 
pensamento religioso foi sucessivamente rodeado”, é 
a conclusão das Formas elementares.106 Retomando 
uma expressão de Moscovici,107 para Durkheim a so-
ciedade é “uma máquina de criar deuses” e, como tal, 
o sagrado estará sempre presente na sociedade futura.

III. Cabe a Max Weber e à sua teoria do carisma, 
o mérito de ter fornecido à Sociologia geral — e não 
somente à da Religião — uma importante contribui-
ção à teoria da mudança social, mostrando o infl uxo 
das idéias religiosas no surgimento de comportamen-
tos inovadores. Além disso, a teoria weberiana do 
carisma, introduzindo elementos dinâmicos na con-
cepção talvez demasiadamente linear da abordagem 
durkheimiana, fornece uma perspectiva que liga a gê-
nese da religião à questão do seu futuro. Weber, que 
quase nunca usa o termo “sagrado”, nota que as reli-
giões universais originam-se da pregação de um pro-
feta ou de uma fi gura carismática, isto é, uma pessoa 
dotada de um “dom de graça”, ao redor do qual se 
reúnem discípulos.108 O profeta, seja ele Cristo, Buda 
ou Maomé, partilha um ensinamento ético e religio-
so que freqüentemente se coloca em aberto contraste 
com a tradição, e que exige obediência por causa do 
carisma que emana do próprio profeta. Weber defi ne 
o carisma como “uma qualidade considerada extra-
ordinária... que se atribui a uma pessoa. Por conse-
guinte, esta começa a ser considerada como alguém 
dotado de força e de propriedades sobrenaturais ou 
sobre-humanas, ou pelos menos, excepcionais de 
forma específi ca, não acessível aos demais, ou en-
tão, como enviada por Deus, ou como revestida de 
um valor exemplar”.109 Uma vez que uma pessoa foi 
reconhecida pelos seguidores como portadora de ca-
risma, cria-se uma situação de “statu nascenti”, que 
representa a antítese de tudo aquilo que é cotidiano, 
tradicional, regulamentado; “ela deriva da excitação 
comum de um grupo de homens, nascida de algo ex-
traordinário e da dedicação ao heroísmo, seja qual 
for o conteúdo que ele possua”.110

Em Weber, o conceito de carisma não é exclusiva-
mente usado em sentido religioso; de fato, ele apare-
ce em relação com a análise dos tipos de poder e das 
estruturas de domínio,111 e, por isso, pode ser aplica-
do também para explicar fenômenos não religiosos, 
como o fascínio exercido pelos ditadores no século 
XX,112 ou também os movimentos sociais,113 a análise 
das instituições114 e da relação centro/periferia.115 O 
que distingue o carisma dos outros dois tipos de ide-
ais de poder indicados por Weber, isto é, o tradicional 
e o legal, racional, é o fato de que a sua ação se exer-
ce mediante a via emocional, com base numa meta-
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nóia, numa conversão interior dos seguido, res; estes 
assumem como um dever a obediência ao portador 
do carisma. Em suas manifestações mais intensas, o 
carisma demonstra ser “o poder revolucionário espe-
cifi camente ‘criador’ da história”,116 capaz de derru-
bar a regra e a tradição. A frase de Jesus: “Está escri-
to... eu, porém, vos digo...”, representa efi cazmente 
a descontinuidade existente entre o “status quo” e o 
carisma, cujo portador sente-se investi, do de uma 
“vocação” ou “missão”, apta a renovar a sociedade.

Para Weber, as outras características do carisma 
são o seu caráter irracional, isto é, a falta de regras e o 
alheamento a considerações econômicas, e a sua labi-
lidade. De fato, o portador do carisma deve dar provas 
que continua investido: uma derrota leva ao abandono 
dos seguidores. Além disso, a instabilidade do carisma 
deve-se ao fato de estar ligado à pessoa do portador: 
com o desaparecimento ou a morte deste, impõe-se, 
especialmente no caso de um líder religioso, a neces-
sidade da institucionalização do próprio carisma, sob 
pena de desaparecer e de perder a mensagem a ele 
conexa, como aconteceu no caso do Budismo, não 
mais presente nos lugares da pregação originária.117

Em particular, dois são os problemas que o desa-
parecimento do chefe carismático coloca para o gru-
po dos seus seguidores: de um lado, há a questão da 
sucessão na função de chefe da comunidade religio-
sa; do outro, impõe-se a estabilização da mensagem 
(codifi cação) e a regularidade no abastecimento dos 
meios inclusive materiais de sustentação, não poden-
do mais contar com o fascínio pessoal do chefe ca-
rismático. Essa crise pode ser superada somente por 
meio de um processo social que Weber chama de 
“rotinização do carisma”, isto é, a transformação do 
carisma em prática cotidiana:118 isso implica a solu-
ção do problema da sucessão ao chefe carismático e 
do problema da penetração, no social, da sua mensa-
gem. A comunidade dos discípulos pode sobreviver 
ao desaparecimento do fundador somente modifi -
cando, de maneira radical, o caráter do carisma e da 
autoridade que se funda sobre ele. De dom de graça, 
cuja possessão pode ser confi rmada e provada, mas 
não comunicada e apropriada, com a rotinização, 
o carisma pode ser transmitido por meios, original-
mente mágicos, a novos discípulos, oportunamente 
recrutados, socializados e colocados à prova, isto é, 
toma-se “um possível objeto de educação” e de aqui-
sição.119 Todavia, isso implica uma transformação da 
experiência carismática: com a institucionalização de 
normas, a formação de uma comunidade estavelmen-
te organizada e a racionalização na gestão dos aspec-
tos materiais e espirituais, a comunidade religiosa faz 
com que o carisma entre de novo na vida cotidiana.

Isso tem importantes conseqüências também na 
natureza da experiência religiosa: os seguidores do 
fundador de religião, não possuindo, em primeira 
pessoa, o carisma, devem limitar-se a reviver a ex-
periência dele, de forma secundária, isto é, media-
da por símbolos e ritos. Em outras palavras, os discí-
pulos institucionalizam o carisma, isto é, criam um 
corpo doutrinal, práticas cultuais e uma organização 
sacerdotal, que constituem outros tantos suportes (e 
mediações) para poder reviver, na vida cotidiana, a 
experiência religiosa do fundador. As vicissitudes do 
Cristianismo, desde a morte de Jesus na cruz até a 
constituição da primeira comunidade apostólica em 
Jerusalém, ilustram amplamente o processo de trans-
formação do carisma do funda, dor em prática coti-
diana. Assim formou-se a Igreja, um tipo particular 
de “hierocracia” (poder sagrado), enquanto é a asso-
ciação de fi éis que funda a própria autoridade “sobre 
o monopólio da concessão ou recusa dos bens de 
salvação”,120 ou seja, sobre a administração de um 
“carisma de ofício”.121

IV. Weber como Marx, e diferentemente de 
Durkheim, condivide a distinção de princípio entre 
Religião e sociedade;122 mas, ao contrário de Marx, 
aceita ambos os sentidos da relação entre os dois ter-
mos. De fato, a Religião pode ser tanto a legitimação 
do status quo, por meio da “ética social orgânica”, 
como pode produzir conseqüências revolucionárias, 
quando é “religiosidade de virtuosos”, os quais se pro-
põem instaurar no mundo corrupto uma “lei natural 
absoluta e divina.123 Por isso, segundo Weber, a Re-
ligião pode ter efeitos tanto de reforço e justifi cação 
dos ordenamentos sociais existentes, como de crítica 
e subversão destes últimos. O fulcro da atenção de 
Weber desloca-se portanto sobre os efeitos que de-
terminadas imagens religiosas do mundo, mediante 
as respectivas normas éticas, têm sobre as respectivas 
sociedades, em particular sobre o agir econômico.124 
Particular importância teve o infl uxo do carisma pro-
fético no Judaísmo antigo que, por meio da criação 
da religiosidade dos “virtuosos” em sentido ativo, isto 
é, a ascese intramundana voltada a plasmar o mundo 
segundo a vontade de Deus,125 começou o processo 
de racionalização da sociedade, que levou à forma-
ção do mundo moderno.126

Nessa perspectiva de análise, para Weber a secu-
larização consiste no progressivo afrouxamento das 
relações entre Religião e sociedade. As diversas es-
feras de vida — a política, a economia, mas também 
a esfera estética e erótica — no Ocidente são regidas 
por normas próprias e têm relações cada vez mais 
fracas com a ética religiosa; a Religião perdeu sua 
capacidade de infl uenciar o agir social.127 O proces-
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so de racionalização, que com a ética profi ssional 
puritana atingiu o seu ponto mais elevado, traduziu-
se, por um lado, na renúncia da legitimação religio-
sa por parte da atividade econômica e política, em 
nome de uma crescente autonomia; por outro lado, 
verifi cou-se a diminuição da capacidade de manter a 
tensão entre carisma e prática cotidiana, que implica 
a marginalização (renúncia ao mundo de tipo místico 
ou utópico), ou a irrelevância, por causa da excessi-
va adaptação da Religião ao mundo. Na sociedade 
moderna, os processos sociais se fundam sobre uma 
racionalidade instrumental, que não requer nenhuma 
legitimação transcendente; ao mesmo tempo, o pro-
cesso de racionalização penetra nas próprias igrejas e 
em grupos cristãos, favorecendo uma reinterpretação 
das crenças (por exemplo, no diabo, no inferno etc.).

Se, nessas análises, Weber parece seguir, não nas 
premissas, mas nos resultados, a crítica iluminista da 
Religião, em outras oportunidades ele evidencia, na 
sociedade moderna, o surgimento de “religiões subs-
titutivas” (Ersatz der religion),128 como a ciência, a 
arte, o erotismo etc. Estas se distinguem das religiões 
universais por uma transcendência mediata, isto é, 
que não tem referência a poderes sobrenaturais e que, 
contudo, é capaz de exercer a função de conferir um 
sentido (contingente) ao cotidiano, sem, porém, pro-
duzir as mesmas conseqüências sobre o agir social.

Em outras palavras, em Weber parecem opor-se 
duas atitudes em relação à modernidade, que não 
são facilmente conciliáveis, deixando o sociólogo 
de Heidelberg num dramático confl ito interior.129 Por 
um lado, Weber apresenta-se como herdeiro do ra-
cionalismo clássico: em cenas passagens, a moderni-
dade lhe parece um ponto sem retomo e a Religião 
um saber pré-científi co, que requer o “sacrifício do 
intelecto”,130 e que por iso é necessariamente colo-
cada em crise pela ciência. Em outros lugares, Weber 
mostra-se crítico a respeito da modernidade, que lhe 
aparece como o lugar das ambigüidades e contradi-
ções,131 capaz de transformar repentinamente as pró-
prias promessas de progresso e racionalidade num 
irracionalismo capaz das piores barbáries. Todavia, 
como Schluchter sustentou recentemente,132 em We-
ber dá-se a superação defi nitiva da crítica iluminista 
da Religião: enquanto esta pretende substituir a Teo-
logia pela Antropologia (Feuerbach e Marx) ou pela 
ciência positiva (Comte), com Weber a Sociologia da 
Religião reconhece ao fenômeno religioso o caráter 
de um universo de sinais e símbolos que tem leis pró-
prias, no qual se expressa uma genuína experiência 
humana. Nessa perspectiva, o “politeísmo dos valo-
res”, de que Weber fala, não deve ser interpretado 
como afi rmação de um subjetivismo insuperável ou 

de um niquilismo de estilo nietzschiano,133 mas, ao 
contrário, como crítica a um modo errado de conce-
ber a ciência moderna que supervaloriza e, ao mes-
mo tempo, desvaloriza a sua potencialidade.134

O conceito de carisma constitui um exemplo de 
como Weber soube superar o duplo reducionismo 
realizado pela crítica iluminista da Religião, isto é, a 
redução do simbolismo religioso a um epifenômeno 
dos processos econômicos e a conexa redução da ex-
periência religiosa a processos psíquicos. Ao contrário 
de Durkheim que, nesse ponto, permanece substan-
cialmente positivista, Weber renuncia a reduzir em 
termos imanentistas a experiência religiosa do crente, 
embora não renuncie, de maneira alguma, a compre-
ender-lhe o quadro de referência e a reconstruí-lo na 
“linguagem” própria das ciências humanas, isto é, de 
maneira ideal-típica. Weber pensa, menos ainda, que 
seja possível deduzir do processo de racionalização, 
que ele evidenciou, a impossibilidade do carisma re-
presentar-se nas sociedades modernas. Depois de ter 
distinguido três etapas da racionalização do carisma 
— o mago, o profeta, o salvador —, ao que poderia 
ser acrescentada a “iluminação carismática da razão” 
que apareceu no Iluminismo,135 de modo algum ele 
exclui que aconteçam novos fenômenos carismáticos 
na época atual, nem lhe escapa a possibilidade de 
traduzir as expectativas de “salvação” dos estratos 
proletários nas ideologias de classe. Todavia, como 
o carisma é um poder extra, racional, Weber prefere 
não fazer previsões sobre a questão, pois lhe parece 
coisa imprudente, para uma ciência que queira res-
peitar seus próprios limites.136

Por esses motivos, a noção de carisma teve uma 
ampla aplicação no campo sociológico e até hoje 
continua preciosa para interpretar fenômenos, como 
o surgimento de novos movimentos religiosos na so-
ciedade pós-industrial,137 o neomisticismo presente 
no associacionismo católico,138 ou até a própria fi gura 
de João Paulo II.139 Assinalamos, porém, a tendência 
de reinterpretar o carisma em sentido mais interior e 
subjetivo; esta seria uma signifi cativa transformação 
do sentido que o carisma sorte na sociedade pós-in-
dustrial em relação à maior objetividade e possibi-
lidade de verifi cação do dom de graça na tradição 
pré-industrial.140

V. O principal motivo que toma Weber muito crí-
tico em relação à modernidade e ao evolucionismo 
progressista, que caracterizava a teoria sociológica 
em sua época, é o caráter paradoxal do processo de 
racionalização. Retomamos, aqui, o discurso feito em 
nível “macro-sociológico”,141 pois a crítica de Weber 
à modernidade permite distinguir um ponto forte de 
conexão com o plano “micro”. Para Weber, a con-
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tradição fundamental da modernidade é que ela não 
está em grau de satisfazer a necessidade de sentido, a 
qual aumenta proporcionalmente à difusão da cultu-
ra e da racionalização que ela mesma promove. Con-
forme a própria Antropologia, Weber142 descobre no 
homem uma “necessidade metafísica de encontrar, 
apesar de tudo, um sentido comum nestas tensões in-
superáveis”, isto é, de acolher um “signifi cado” ético 
na partilha desigual dos bens, que se constata, es-
pecialmente na sociedade moderna. É esse o modo 
atual com que se coloca um problema universal que 
Weber chama, de acordo com a terminologia teológi-
ca, o “problema da teodicéia”, ou seja, a justifi cação, 
do sofrimento, por parte de Deus, do mal e da morte 
no mundo. Como a Bíblia narra no livro de Jó, Deus 
é acusado de deixar que o justo sofra e o ímpio pros-
pere. Weber descobre a origem da Religião na expe-
riência que cada homem realiza do próprio sortimen-
to ou do sofrimento do outro, que tanto mais o fere, 
quanto mais lhe parece imerecido, e na conseqüente 
necessidade de encontrar uma resposta para esse es-
candaloso limite da condição humana. Nas histórias 
das religiões, à pergunta universal de sentido foram 
oferecidas diversas respostas; entre elas, Weber143 
distingue três sistemas coerentes, quais sejam:
a) a doutrina hindu do karma: o sofrimento supor-

tado e a conduta de vida justa permitem adquirir 
méritos para a outra vida, até que a alma consiga 
escapar do ciclo de reencarnações, subtraindo-
se, assim, defi nitivamente, do sortimento e da 
morte;

b) a doutrina dualista de Zaratustra: postulando o 
etemo contraste entre o Deus bom e o Deus mau, 
essa doutrina justifi ca a presença do mal no mun-
do e assegura ao crente o triunfo fi nal do bem;

c) a doutrina calvinista da predestinação (dupla): 
a concepção do “Deus absconditus” que, com 
decreto imperscrutável e imutável, predestina 
uns para a salvação e outros para a condenação, 
justifi ca também as diferenças sociais e profi ssio-
nais, como prova da eleição divina.

A esses três tipos puros de teodicéia do sortimen-
to, individuados na Sociologia das religiões, Weber 
acrescenta um quarto tipo em Economia e socieda-
de: trata-se da escatologia messiânico-mundana, que 
oferece uma compensação dos sofrimentos presentes 
no futuro imediato ou também num futuro longínquo, 
mas sempre em nível intra, mundano, empenhando a 
ação das gerações presentes em vista das conseqüên-
cias redentoras ou punitivas que poderá ter para as 
gerações futuras.144

Nessa tipologia já se pode perceber a relevância 
diferente que a experiência do sortimento e da dor 
teve na história religiosa da humanidade. Sob esse 
ponto de vista, também assiste-se a um processo de 
racionalização das crenças: desde a primitiva teodi-
céia, que considera a infelicidade como uma puni-
ção das próprias culpas, passando pela ascese como 
libertação da infelicidade (mediante a renúncia dos 
prazeres) e a aparição da fi gura carismática que traz 
a redenção, até à religiosidade do Salvador (em Cristo 
é o próprio Deus que experimenta o sortimento), We-
ber nota que a pergunta de signifi cado torna-se mais 
elevada e, ao mesmo tempo, a resposta também se 
toma mais profunda.

Todavia, a perspectiva de Weber não é evolucio-
nista: ao sublinhar esse aspecto, Tenbruck145 também 
ressaltou que as diversas soluções oferecidas pelas 
religiões universais ao problema da teodicéia perma-
necem como alternativas e não como seqüências em 
perspectiva evolutiva. Sobretudo, permanece a al-
ternativa de fundo entre uma concepção ascética da 
vida (de tipo extra ou intramundano), em base à qual 
o homem se considera “um instrumento de Deus”, 
e uma concepção de tipo místico (também ela extra 
ou intramundana), pela qual o homem se compara 
a um vaso, enchido pelo divino.146 A via ascética foi 
sugerida pelo antigo Judaísmo e, em seguida, pelo 
Puritanismo, enquanto que a via mística caracteriza 
as religiões da Índia. Não nos devemos esquecer, po-
rém, que o Catolicismo como ortodoxia e, em medi-
da menor, o Luteranismo, conservaram em si a pos-
sibilidade de percorrer tanto um como outro desses 
caminhos de salvação.147

Weber observa que a idade moderna, porém, não 
parece estar em grau de oferecer soluções ao proble-
ma da teodicéia, a não ser aquelas oferecidas pelas 
religiões universais: o “politeísmo dos valores” e a 
impossibilidade de assegurar, não obstante as pro-
messas da Declaração Universal dos direitos huma-
nos, felicidade e justiça social para todos, caracteri-
zam dramaticamente a modernidade. Weber soube 
expressar, com aguda sabedoria, o caráter confl itual 
e paradoxal da racionalização — o incremento expo-
nencial da pergunta de sentido e a impossibilidade 
de respondê-la permanecendo dentro da razão instru-
mental —; contudo, seria fora de propósito contrapor 
carisma e racionalização, considerando esta última 
como sinônimo de secularização. Como foi oportu-
namente demonstrado por Seyfarth,148 ao reconstruir 
o debate sobre sociologia alemã dos anos 70, o pen-
samento weberiano não pode ser considerado como 
uma teoria da secularização, por dois motivos: pri-
meiro, porque tal pensamento não é sistemático; em 
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segundo lugar, porque o núcleo da refl exão de Weber 
é dado pela antítese entre carisma e tradicionalismo/
vida cotidiana. Nessa perspectiva, o diagnóstico pes-
simista que ela realiza sobre o “desencanto do mun-

do” de maneira alguma exclui a possibilidade que se 
instaure uma nova dialética entre carisma e razão, 
capaz de superar o ingênuo reducionismo da crítica 
iluminista da razão.149
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A experiência religiosa.
A religião do ponto de vista do mundo vital

parte II*

A institucionalização da experiência 
religiosa (Wach e Troeltsch)

I. As perspectivas abertas pelos fenomenólogos so-
bre a experiência religiosa e aquelas oferecidas pelos 
clássicos da sociologia, em particular por Weber, en-
contram na sociologia abrangente de Joachim Wach 
(1898-1955) uma síntese toda peculiar. Ele procura 
superar os principais limites que emergem em ambas 
as abordagens, a partir de uma defi nição da Religião 
como “a experiência social do sagrado”,150 na qual é 
evidente o esforço para conciliar a perspectiva fenô-
meno, lógica de Rudolf Otto, que considera o fenô-
meno “a partir de dentro”, com a abordagem “a partir 
de fora”, oferecida pelos clássicos da Sociologia.

De fato, as duas abordagens apresentam limites e 
aspectos insatisfatórios sob o ponto de vista da Socio-
logia da Religião que queira respeitar a complexida-
de do próprio objeto de estudo. Os resultados con-
seguidos pela abordagem fenomenológica permitem 
delinear uma teoria do sagrado, assim como ele se 
apresenta à consciência; todavia, notamos que con-
tinua sendo pouco estudada a experiência religiosa 
nas sociedades modernas. Provavelmente, isso de-
pende de motivos intrínsecos à própria abordagem: 
os fenomenólogos valem-se de documentos tirados 
principalmente da história das religiões, de modo 
especial dos povos arcaicos e das formações sociais 
pré-modernas, e muito raramente recorrem a mate-
riais de origem mais recente. Além disso, também 
não devemos esquecer a orientação geral dos estu-
dos sobre fenômenos religiosos presente no período 
entre as duas guerras, na qual dominava a atenção 
para o primitivo, entendido como o mais simples e, 
portanto, como o mais essencial. Contudo, também 
nas obras mais recentes, como a de Geo Widengren, 
Fenomenologia della religione,151 continua a pouca 
atenção para com os fenômenos religiosos mais re-
centes, assim como para com a mudança que atinge 
também as religiões universais. Essa desatenção siste-
mática pela dimensão histórica parece depender, por-
tanto, de motivos de ordem epistemológica, especial-
mente da difi culdade de levar em conta a mudança 
social e religiosa dentro do método fenomenológico, 

que por si aponta para as essências. Lá também onde 
— como nas obras de Mircea Eliade152 — enfrentam-
se explicitamente os fenômenos religiosos contempo-
râneos, procura-se fazer com que emerja aquilo que 
permanece sob a forma “moderna”, colocando em 
evidência mais aquilo que é idêntico entre as épocas 
(e que se liga à essência do sagrado) do que aquilo 
que as distingue (o contingente, o histórico-social). 
A abordagem fenomenológica, enquanto é levada à 
consideração essencialista e sincrônica dos fenôme-
nos religiosos, parece não poder ser adotada, sem 
adequadas mediações, dentro da própria Sociologia.

Por outro lado, tanto a abordagem durkheimiana, 
como a weberiana necessitam superar uma certa ex-
terioridade ao fenômeno religioso que as caracteri-
za (embora seja muito menos em Weber do que em 
Durkheim). Para isso, alguns sociólogos se valeram 
dos resultados da fenomenologia da Religião, a fi m 
de elaborar uma abordagem integral, que parta da 
análise das dimensões sociais da experiência religio-
sa. Isso é evidente na obra de Joachim Wach que, na 
sua Sociologia della religione (1944), acolhe a tese 
principal de Otto, isto é, o caráter experiencial da Re-
ligião, e, além disso, observa que a “experiência da-
quilo que Otto habilmente caracterizou como sendo 
o mysterium tremendum et fascionosum (o sagrado) 
desafi a defi nitivamente toda tentativa de descrever, 
analisar e compreender o seu signifi cado, de forma 
científi ca. A energia criadora religiosa é inexaurível”, 
é ambígua e é impossível “compreender seu caráter 
de modo adequado. Todos aqueles que procuraram 
analisar a Religião subjetiva precisaram contar com 
este “círculo vicioso”: a compreensão da experiência 
interior somente é possível interpretando a sua ex-
pressão objetiva; “por outro lado, uma interpretação 
adequada somente é possível, se antes foi possível 
penetrar nessa experiência interior”.153

Wach tem, aqui, o mérito de colocar com clare-
za o problema do “círculo hermenêutico” no qual 
o sociólogo fi ca envolvido ao interpretar o social,154 
mas que assume especial relevância quando se trata 
de observar um objeto altamente envolvente, sob o 
ponto de vista pessoal e emocional, como o é a expe-
riência do sagrado. As soluções até agora dadas para 
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este problema epistemológico podem ser resumidas 
nas posições encabeçadas por Durkheim, Weber e o 
próprio Wach. Enquanto os dois primeiros, embora 
oferecendo soluções diferentes, como já vimos, co-
locam a questão da experiência religiosa dentro de 
um interesse fundamentalmente orientado para as 
problemáticas sociais, ou seja extrínseco, Wach, ao 
contrário, tende a interpretar o desenvolvimento so-
cial da experiência religiosa dentro de uma pré-com-
preensão fundamentalmente religiosa, ou seja, intrín-
seca ao próprio fenômeno.

De fato, Wach declara-se de acordo com D. M. 
Edwards, fi lósofo da Religião contemporâneo seu,

para o qual o sagrado é um quarto valor, que deve ser 
acrescentado ao Bem, ao Verdadeiro e ao Belo, enquan-
to ‘matriz da qual eles derivam a sua forma e origem 
comum’. Recorrendo a uma imagem, a Religião não 
é um ramo, mas o tronco da árvore. Por isso, a análise 
de uma certa cultura implica não apenas a busca das 
doutrinas teológicas, dos mitos e do ritos como meio de 
decifrar o comportamento religioso, mas exige também 
que se perceba e se explore a verdadeira atmosfera (de 
uma dada sociedade), indagando atentamente os com-
portamentos gerais que se revelam na expressão inte-
gral da sua vida.155

Em outras palavras, embora retomando muito de 
Weber, Wach inspira-se em Wilhelm Dilthey (1883-
1911) e no conceito de tipo ideal como forma do 
espírito objetivo.156 Sua sociologia “abrangente”, 
(do alemão Verstehen = compreensão) funda-se, ao 
contrário daquela weberiana, no reconhecimento de 
tipos histórico-sociais em base a formas essenciais, 
isto é, pressupõe uma orientação fenômeno, lógica 
e, no máximo, metafísica. Para Wach, somente quem 
fez uma experiência religiosa autêntica é capaz de 
reconhecer, na pesquisa histórico-social, aquilo que 
é autenticamente religioso. Para Wach,157 são quatro 
os critérios formais que permitem individuar uma ex-
periência religiosa como autêntica:
a) ela é uma resposta para aquilo que se experimen-

ta como realidade última;

b) é uma resposta total de todo o ser;

c) é a experiência mais intensa que o homem é ca-
paz de fazer;

d) implica uma dimensão prática, um imperativo, 
isto é, impulsiona o homem a agir.

Segundo Wach, esses quatro critérios permitem 
distinguir a experiência religiosa autêntica, de ou-
tras experiências que não são religiosas ou que o são 
apenas em pane. A partir desse alicerce fenomeno-

lógico e fi losófi co, Wach está capacitado a resolver 
a questão, que fi cou indeterminada na abordagem 
durkheimiana, isto é, de como seja possível distinguir 
a Religião, das pseudo-religiões (por exemplo, as ide-
ologias políticas) ou das semi-religiões (por exemplo, 
a Astrologia), ou mesmo dos equivalentes funcionais 
da própria Religião.

Além da distinção entre experiência religiosa au-
têntica e aquela que não o é, parece oportuno distin-
guir três níveis da experiência religiosa:
1) a experiência primária, autêntica, do místico ou 

daquele que improvisamente percebe a presença 
do sagrado, se converte, “renasce”;

2) a experiência secundária daquele que, através 
do ritual e dos símbolos, revive as experiências 
primárias, próprias ou de outros, não, porém, na 
forma da presença vivida, mas sim naquela do 
costume (é a diferença que existe, por exemplo, 
entre namoro e amor);

3) a experiência terciária é aquele hábito, incolor 
ou quase, que em muitos casos se reduz a uma 
simples adesão da vontade às práticas religiosas 
fi xadas pela tradição, isto é, na participação a ri-
tos, nos quais, porém, difi cilmente se consegue 
reviver o conteúdo da experiência primária.158

II. O caso do Cristianismo é, talvez, o exemplo 
historicamente mais importante, além de estar mais 
próximo de nós, para compreender como acontece 
a institucionalização da Religião, como processo 
que assegura a possibilidade de atingir a experiên-
cia religiosa originaria em qualquer época, inclusive 
na sociedade contemporânea. Como já vimos antes, 
Weber sublinhou a importância do processo de ro-
tinização, ou seja, a transformação do carisma em 
prática cotidiana, embora ele veja nisso uma despo-
tencialização do carisma.

A tarefa de uma sociologia da Religião é estar aten-
ta à diversidade das expressões religiosas que se reve-
lam historicamente, esforçando-se por elaborar uma 
visão comparativa e tipológica de tal diversidade. A 
experiência religiosa, nas diferentes religiões univer-
sais, apresenta características semelhantes, enquanto 
se caracteriza sempre como referência à transcen-
dência; contudo, para a Sociologia da Religião falta 
ainda superar enormes problemas, como a existência 
de concepções diferentes da transcendência, em re-
lação a formas de civilizações diferentes e a situações 
socioculturais diferentes. Uma tentativa de contornar 
o risco da incomparabilidade, que deriva das inelimi-
náveis diferenças histórico-linguísticas, foi oferecida 
recente, mente por Thomas Luckmann,159 embora a 
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sua tentativa, mesmo sendo sutil, pareça apenas tro-
car o problema da especifi cidade: a universalidade 
da experiência religiosa, entendida como capacida-
de de ultrapassar diferentes níveis de transcendência 
(pequenas, médias e grandes transcendências), no 
caso de Luckmann, é conseguida a preço do esva-
ziamento das diferenças existentes entre as religiões 
históricas, mediante uma concepção da transcendên-
cia somente “a parte subjecti”. Ao invés, o contrário 
é que é verdadeiro: a experiência religiosa assume 
formas distintas em base à tríplice modalidade em 
que se institucionaliza, isto é, conforme se expresse 
em nível cognoscitivo (a doutrina religiosa), em nível 
expressivo (a prática cultual) ou em nível organizati-
vo (a comunidade religiosa).160

Deixando de lado o primeiro aspecto, o da com-
paração entre formas históricas de religiões, ater-
nos-emos nas modalidades de institucionalização 
da experiência religiosa na sociedade moderna, nos 
três campos da doutrina, da prática cultual e da or-
ganização social.161 Por muito tempo se discutiu se 
uma dessas dimensões prevalece sobre as outras. A 
interpretação mais plausível é a de Max Scheler,162 
que sublinhou a conexão intrínseca entre momento 
teórico e momento prático da experiência religio-
sa: nenhum ato de culto pode subsistir de maneira 
independente de uma dada concepção do divino e, 
vice-versa, nenhuma concepção religiosa pode atin-
gir a plenitude somente em nível doutrinal, ou seja, 
sem uma expressão cultual. A doutrina e o culto pres-
supõem uma comunidade religiosa, mesmo que as 
formas concretas de organização dependam do tipo 
de doutrina e das características das práticas cultuais 
que, por sua vez, retroagem sobre a ulterior confi gu-
ração destas.

Em resumo, a Sociologia enfrenta a grande varieda-
de das religiões historicamente dadas em base a tipos 
ideais, elaborados sob um ponto de vista sistemático, 
procurando mostrar as interdependências existentes 
entre as três dimensões nas quais a experiência reli-
giosa se institucionaliza. Por exemplo, Wach163 mos-
tra que as diferentes estruturas organizativas brotam 
de concepções diferentes da comunhão religiosa, as-
sim como doutrinas diferentes foram desenvolvidas 
em relação a práticas cultuais determinadas e a tipos 
diferentes de associações religiosas. Finalmente, não 
nos devemos esquecer de que as três dimensões, nas 
quais a experiência religiosa se institucionaliza, não 
se movem numa esfera à parte quanto à sociedade 
global: o grande exemplo metodológico dado por 
Weber na Ética protestante consistiu, como já vimos 
anteriormente,164 exatamente em mostrar as interde-
pendências existentes entre Religião e sociedade e 

precisa, mente os efeitos inesperados sobre a socie-
dade das mudanças acontecidas na esfera religiosa (a 
afi rmação do capitalismo), assim como o inverso, isto 
é, os efeitos que o processo de racionalização têm 
sobre a Religião (o desencanto do mundo e o aguça-
mento da tensão entre Religião e sociedade ).

III. O primeiro campo no qual a experiência da 
transcendência toma forma expressiva e socialmente 
condicionada é o aspecto cognoscitivo, que encontra 
as suas formas principais no mito e na doutrina.

No mito estão sempre presentes elementos cog-
noscitivos ou de pensamento; todavia, não é correto 
considerar, à moda hegeliana, os mitos como forma 
fantástica e imperfeita da verdade, que somente a ra-
zão tem a função de expor de maneira sistemática.165 
Como numerosos fi lósofos e fenomenólogos mostra-
ram, o mito, em primeira instância, não é uma expli-
cação fantástica do mundo, e sim uma representação 
do mundo de forma dramática, apta para suscitar a 
participação emotiva. Mais do que a tese de Lucien 
Lévy-Bruhl166 sobre o suposto caráter pré-lógico da 
mentalidade primitiva, vale a distinção feita por Ernst 
Cassirer,167 entre duas modalidades de expressão in-
telectual, a mítica e a racional: a primeira se distingue 
porque segue uma lógica simbólica ao invés de dis-
cursiva, ou seja, é uma afi rmação dramática que en-
volve ao mesmo tempo pensamentos e sentimentos, 
atitudes e emoções, numa visão simpatética. Essa im-
postação é avaliada pelos resultados obtidos também 
pelos antropólogos culturais mais conhecidos, como 
Victor Tumer168 e Clifford Geertz.169 Por sua vez, Mir-
cea Eliade sublinhou a relação entre o tempo sagrado 
e o mito: este é a narrativa repetitiva de uma “história 
exemplar”, acontecida no “tempo primordial” cuja fi -
nalidade é reatualizar tal acontecimento no presente, 
reintegrando o homem.170 Além disso, a ação “pode-
rosa” realizada pelo deus, indicada como exemplar, 
torna-se o modelo das ações dos homens.

A história das religiões mostra-nos também que 
do mito se desenvolve uma doutrina; tal processo de 
sistematização das crenças, realizado por “especia-
listas” da Religião (sacerdotes, xamãs etc.), aconte-
ce sob o impulso das exigências dos fi éis. A doutrina 
distingue-se do mito tanto sob o ponto de vista da 
forma (é mais orgânica e argumentativa), como do 
conteúdo (é mais racional); quanto ao mito, muda 
também a função, que na doutrina está voltada para 
a interpretação da realidade. A sistematização das 
crenças atravessa vários estágios: primeiramente, as-
sistimos à coleta de mitos espalhados num único ci-
clo (por exemplo, o ciclo de Gilgamesh); depois, a 
formação de ciclos de mitos homogêneos (exemplo: 
as duas narrativas da criação em Gênesis, cc. 1-2); 
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fi nalmente, há a consolidação de um verdadeiro e 
próprio corpus doutrinal (Teologia).

O processo de institucionalização da doutrina é 
favorecido habitualmente, como mostrou Max We-
ber,171 pela constituição paralela de um grupo sacer-
dotal, o qual providencia a racionalização dos mitos, 
ligando,os e sistematizando,os num sistema mais ou 
menos unifi cado de caráter normativo. Desse modo, 
afi rma-se uma teologia, ou seja, um discurso racional 
sobre o divino, que é guardada em livros sagrados. 
Nesse meio tempo, enquanto os sacerdotes assumem 
a guarda da tradição teológica, desenvolve-se um 
processo de interpretação e comentário dos textos 
sagrados, a fi m de tomá-los compreensíveis mesmo 
na mudança de condições históricas. Tal processo 
interpretativo, como mostram, por exemplo, as vicis-
situdes da diáspora judaica, dá azo à formação de di-
versas escolas teológicas, às vezes em forte confl ito.

Descrevemos o desenvolvimento da doutrina de 
maneira típico-ideal. Todavia, é preciso lembrar que 
nem todas as religiões históricas atingiram a última 
etapa. Por exemplo, as mitologias africanas e poli-
nésias atingiram somente o primeiro estágio, o da 
formação de ciclos de mitos. As religiões antigas, 
como a babilônia, a egípcia, a mexicana, a chine-
sa e a grega atingiram o segundo estágio, mostrando 
uma tendência para a unifi cação e codifi cação. As 
grandes religiões, porém, especialmente aquelas “do 
livro” (Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, a religião 
de Zoroastro, Maniqueísmo, Budismo, Jainismo, Hin-
duísmo, Confucionismo e Taoísmo) atingiram o ter-
ceiro estágio, a defi nição de um corpus dogmático 
e normativo que, por sua vez, também é objeto de 
interpretação. Além disso, notemos que a discussão 
sobre os princípios teológicos fundamentais favore-
ceu, na antiga Grécia, o surgimento da Filosofi a.

Também sob o ponto de vista do conteúdo pode-
mos notar um desenvolvimento nos sistemas de cren-
ças, isto é, uma articulação e um aprofundamento 
dos conteúdos presentes na concepção originaria, 
sem, por isso, cair nas ingenuidades da perspectiva 
evolucionista. De fato, o desenvolvimento das cren-
ças continua aberto para alternâncias e descontinui-
dades até radicais, devidas à preferência dada a uma 
ou outra das três questões principais: Deus, o mundo 
e o homem; sobre este assunto, Wach distingue os 
sistemas de crenças em teocêntricos, cosmocêntricos 
e antropocêntricos. É também possível a presença si-
multânea de tais temas no mesmo sistema de crenças; 
então, as diversas religiões se distinguiriam conforme 
a relevância atribuída a cada tema em relação aos 
outros. Também existe a possibilidade de uma alter-
nância de temas dentro da mesma religião: a grega 

antiga, por exemplo, mostra essa alternativa, até que 
a Filosofi a não se separe como disciplina autôno-
ma.172 Também no cristianismo podemos notar uma 
certa alternância de temas; por exemplo, na teologia 
contemporânea falou-se em “virada antropológica”, 
que sucedeu ao teocentrismo anterior,173 embora sua 
institucionalização ainda seja incerta.

Uma interpretação sociológica dessa alternância 
pode vir, por exemplo, da teoria de Pitirim Sorokin,174 
o qual propôs uma concepção geral da história do 
pensamento socialmente condicionada, em base à 
qual três supersistemas culturais — ideacional, idea-
lista e sensista — se revezariam no curso dos séculos, 
informando por si toda expressão da vida social.

IV. Ao lado do processo em base ao qual a ex-
periência religiosa é interpretada conceitualmente, a 
partir do mito, para chegar a um sistema doutrinal 
inteiramente articulado, há um segundo processo, o 
qual dá vida a expressões práticas, que agrupamos 
sob a categoria do culto. Para Wach, especialmente 
a adoração parece ser a expressão cultual essencial 
da religião: “Em todas as religiões, as experiências do 
sagrado se traduzem em atos de reverência diante do 
numen... A adoração está, de fato, tão intimamente 
ligada à religião, sendo duvidoso que, sem ela, a reli-
gião poderia continuar a existir”.175

Seguindo Wach, no conjunto dos atos cultuais po-
demos distinguir quatro tipos de expressões:
1) os rituais (modelo litúrgico);

2) os símbolos (imagens);

3) os sacramentos (objetos e atos);

4) os sacrifícios.176

Cada uma dessas expressões cultuais mereceria 
um aprofunda, mento específi co, para mostrar a di-
mensão social. Limitando-nos a alguns acenos sobre 
o primeiro tipo de expressão, os rituais, recorda, mos 
a distinção entre os ritos de intensifi cação, que escan-
dem o ciclo da natureza, até constituir o calendário,177 
e os ritos de passagem, que sublinham as principais 
fases do ciclo da vida do homem.178 Analisando os ri-
tos de passagem, Victor Turner179 descobriu que existe 
uma fase “liminar”, na qual os neófi tos tendem a de-
senvolver uma intensa solidariedade e igualitarismo, 
com o desaparecimento das diferenças de “status”. 
Turner qualifi cou essa modalidade de relação social 
com o termo “communitas”, mostrando suas relações 
dialéticas com a estrutura da sociedade.180 

Em todos os rituais aparece a função social do sa-
grado, que, para Franco Demarchi,181 é a de conferir 
ordem ao tempo, protegendo o homem das novida-
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des do seu suceder-se e promovendo a vontade hu-
mana para o aperfeiçoamento e a santifi cação. Outra 
importante expressão dos rituais e do “tempo sagra-
do”182 é a festa, na qual o homem pode reencontrar o 
“tempo das origens”.183

No caso das expressões cultuais também podemos 
recorrer a uma tipologia evolutiva, a fi m de coletar a 
imensa variedade oferecida pelas religiões históricas 
dentro de um esquema interpretativo. Dos simples 
atos e ritos em honra dos deuses nas religiões primi-
tivas, passa-se ao complicados e elaborados modelos 
rituais que caracterizam religiões como o judaísmo, o 
parsismo, o bramanismo, o catolicismo romano ou a 
ortodoxia. Entre os dois extremos, há formas interme-
diárias, como a observância do tabu sobre os tempos 
e lugares sagrados, a celebração de atos cultuais com 
a fi nalidade de interpretar o cosmo e/ou a vontade di-
vina (sistemas divinatórios japonês, chinês, babilônio, 
etrusco, romano e asteca), cada um dos ritos (lustração, 
oração, sacrifício), ou ainda conjuntos de ritos agru-
pados, codifi cados, sistematizados num cerimonial.

Podemos interpretar as mudanças internas do cul-
to, à luz de duas polaridades: a dinâmica entre obri-
gação/tradição e a busca duma expressão livre, que 
no caso dos “homines religiosi” — pessoas capazes 
de dar vida a expressões rituais nas quais se exprime 
a sensibilidade de uma dada sociedade —, caracteri-
za-se como uma verdadeira e própria inovação cul-
tual. Todavia, continua controvertida a questão se o 
culto está na origem do mito, como sustentam Arnold 
Gehlen,184 Gerard van der Leeuw185 e A. Nijk,186 ou 
se é o contrário, como sustenta Mircea Eliade.187

V. O terceiro processo que surge do movimento 
de expressão social da experiência religiosa leva à 
constituição de formas organiza, das de ação na so-
ciedade. Devemos à grande obra de Ernst Troeltsch 
(1865-1923), As doutrinas sociais das Igrejas e dos 
grupos cristãos (1912), a descoberta de três tipos 
principais de organizações religiosas — a Igreja, a 
seita e o misticismo —, tendo cada uma delas realiza-
do uma típica relação com a sociedade, que encon-
trou peculiar expressão nas normas da ética social. 
A relação com o “mundo” é central no processo de 
formação das doutrinas sociais das diversas organi-
zações religiosas. Sobre isso, pesou por muito tempo 
a concepção que os primeiros cristãos tinham dele, 
para os quais o “mundo com todos os seus ordena-
mentos se apresenta como uma massa compacta e 
imutável, qual sistema de pecado, que pode ser re-
jeitado ou aceito complexivamente”.188 Contudo, a 
consolidação das relações com o mundo, ainda que 
por exigências comunicativas, induziu a comunida-
de cristã a assumir, especialmente no regime de cris-

tandade, um comportamento de tolerância para com 
as estruturas que são “conseqüências do pecado” e 
tentativas de remediá-las, “sem, contudo, deixar de 
rejeitá-las intimamente”.189 É esse o comportamento 
que distingue o primeiro tipo de organização religio-
sa, a Igreja, a qual, além disso, é o tipo que prevalece 
em grande parte da história do cristianismo. Troeltsch 
sublinha que a Igreja tende à universalidade, isto é, 
a ter a mesma extensão da sociedade; acolhe todas 
as pessoas e lhes distribui os meios de graça.190 En-
tre as funções sociais da religião, a Igreja realiza, em 
grau máximo, a integradora, reforçando a coesão e a 
ordem social. Mas para fazer isso deve estar disposta 
também ao compromisso com as diversas formas de 
comportamento existentes numa dada sociedade, e 
a aceitar os principais elementos da estrutura social 
existente, como bens aproximativos. Além dessas ca-
racterísticas — tolerância ética, pertença por nasci-
mento, tendência à adaptação e ao compromisso —, 
para Troeltsch, o tipo-Igreja caracteriza-se também 
pelo universalismo expansionista e pela estruturação 
hierárquica interna, que leva ao desenvolvimento de 
status/papéis diversifi cados.

O segundo tipo ideal entre as organizações religio-
sas é a seita. Diferentemente da igreja, ela apresen-
ta-se como um grupo que adota um comportamento 
intransigente para com o “mundo”, isto é, rejeitando 
comportamentos e instituições da sociedade à qual 
pertence, pois os julga corruptos. Os membros da sei-
ta propõem-se à obediência literal aos textos sagra-
dos, desprezando as adaptações aceitas pela Igreja. 
E, porque não aceitam compromissos com o “mun-
do”, chegam a se isolarem da sociedade, permane-
cendo na expectativa do iminente reino de Deus.191 
Geralmente a seita é de pequena dimensão, tem ca-
ráter voluntário e elitista: de fato, os membros visam 
à perfeição individual e ao ascetismo. A seita é hostil 
ou indiferente ao Estado e contrária à ordem eclesi-
ástica; ela visa a satisfazer necessidades individuais 
de base, com meios religiosos. Por causa de seu cará-
ter intransigente, a seita é um grupo social que tende 
a ser instável: as tendências anárquicas internas, as 
pressões sociais e eclesiais, as condições sociais mu-
dadas, constituem outros fatores de instabilidade. Por 
esses motivos, a seita difi cilmente chega a sobreviver 
além da geração de seus fundadores. De fato, o ponto 
mais delicado para a sobrevivência da seita é a socia-
lização da segunda geração: os fi lhos dos fundadores 
precisam enfrentar os dilemas da institucionalização 
da experiência sectária, o que comporta a transfor-
mação da seita num outro tipo — por exemplo, a de-
nominação —,192 ou então, a sua absorção por parte 
da Igreja ou da sociedade.
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À tipologia originária Igreja/seita, Troeltsch acres-
centa um terceiro tipo, o misticismo, que representa 
o pólo da religiosidade de tipo individual. De fato, 
o misticismo designa a procura de uma experiência 
religiosa de tipo íntimo, que acontece freqüentemen-
te em grupos bem pequenas, os quais se distanciam 
abertamente, bem mais do que a seita, da tradição 
religiosa eclesial. Para Troeltsoh, o misticismo é a ex-
pressão individual do protesto contra a redução da 
experiência religiosa a formalismo nos ritos, a racio-
nalismo nas doutrinas, a burocracia na organização 
eclesial. Ele o defi ne, em seu signifi cado mais amplo, 
como “o impulso para a imediatez, a interioridade 
e a presencialidade da experiência religiosa”,193 a 
redução do mundo das idéias, consolidado no culto 
e na doutrina, a “posse pura, mente pessoal e inte-
rior do espírito, ao redor do qual podem formar, se 
tão,somente grupos fl uidos e, de forma alguma, deter-
minados pessoalmente, ao passo que o culto, o dog-
ma e a referência histórica tendem a desasparecer”.194

Como já para Weber, também para Troeltsch a in-
fl uência do cristianismo na sociedade foi grande. Os 
valores permanentes da ética cristã são, para Troelts-
ch, a importância atribuída à personalidade e ao indi-
víduo, que se origina da Cristologia, e a idéia de um 
socialismo unifi cador, como extensão do amor divino 
a todos os homens, considerados como o próximo.

VI. A tipologia de Troeltsch foi continuamente 
ampliada, a fi m de poder acolher as múltiplas varie-
dades de formas históricas de associações religiosas. 
Na esteira da importante obra de Niebhur195 sobre as 
denominações, nos Estados Unidos, alguns propuse-
ram subdividir os três tipos ideais em base ao grau de 
institucionalização. A tipologia das organizações reli-
giosas resultou assim duplicada: nela se distingue en-
tre igreja universal e ecclesía, entre seita constituída e 
seita “statu nascenti”, entre culto e denominação.196 
Outros, como Bryan Wilson, sublinharam que a crise 
das organizações eclesiásticas, na época moderna, 
produziu uma mudança notável nas relações entre as 
duas modalidades ideal-típicas igreja/seita, de modo 
a ser possível delinear uma sociologia das seitas, sem 
referências eclesiásticas.197

Em âmbito católico, os anos 70 viram aparecer 
grupos orientados politicamente, cujo agir apresen-
ta traços sectários, embora possam ser distinguidos 
conforme o empenho político seja entendido em sen-
tido ascético, como transformação do mundo, seja 
em sentido místico, como fuga do mundo e protesto 
implícito em relação à lgreja, embora ainda se con-
siderem parte dela.198 Diferente e mais articulada 
aparece a situação do associacionismo eclesial nos 
anos 80, cuja diferenciação interna pode melhor ser 

interpretada com uma abordagem teórica que consi-
dere a Igreja como sistema, em relação também com 
a sociedade complexa.199

A questão subjacente à tipologia proposta por 
Troeltsch é a da relação entre doutrinas religiosas e 
condições sociais na qual elas se institucionalizam. 
Troeltsch condivide a posição de Weber, embora com 
algumas peculiaridades, que as idéias religiosas têm 
um desenvolvimento próprio, na medida em que se 
inserem na história das relações sociais, contribuin-
do, por sua vez, para determiná-las: tese que se opõe 
à do materialismo histórico de Marx, ou àquele dialé-
tico de Engels. Sob esse aspecto, a imponente pesqui-
sa realizada por Troeltsch, em Doutrinas sociais, não 
traz novidades substanciais à impostação epistemo-
lógica weberiana: afi nidades e diferenças que já ti-
nham sido apontadas por Weber na Ética protestante, 
de forma lapidar: “para ele (Troeltsch) interessam as 
doutrinas, para mim, a efi cácia da religião”.200

A contribuição de Troeltsch à sociologia da reli-
gião consiste, segundo Jean Séguy,201 no esforço para 
unir estreitamente as doutrinas sociais à tipologia das 
organizações religiosas, permitindo assim, colher o 
infl uxo dos confl itos sociais e dos interesses materiais 
sobre as primeiras. Embora seja exagerada a tese de 
Liebersohn,202 de que Troeltsch tenha abrandado a 
signifi cado utópico do cristianismo primitivo, a fi m 
de não dar a impressão de aprovar a interpretação 
de Kautsky,203 certamente Liebersohn têm razão ao 
sublinhar o infl uxo que a obra de Troeltsch teve na 
sociologia do conhecimento de Karl Mannheim,204 
ou no pensamento utópico dos marxistas ocidentais, 
como Ernst Bloch205 ou Walter Benjamin.206

Nos últimos anos notou-se uma certa retomada 
da temática troeltschiana em alguns estudos históri-
co-sociológicos, como a sociologia do Cristianismo 
primitivo de Theissen,207ou Cristianismo primitivo e 
sociedade de Grant.208 Theissen demonstra-se ecleti-
camente aberto à sociologia abrangente, à sociologia 
marxista e à tese conexa do condicionamento social 
da consciência religiosa (refutando, porém, a versão 
reducionista), e à sociologia funcionalista. Nessa 
perspectiva, emerge uma dupla função do cristianis-
mo primitivo: de integração social e de antagonismo 
à ordem constituída.

VII. Há muitas afi nidades entre Weber e Troeltsch, 
mas suas conclusões sobre o futuro do cristianismo, 
na sociedade moderna, são diferentes. Enquanto We-
ber estava convencido de que somente imprevistas 
(e imprevisíveis) aparições de líderes carismáticos 
poderiam quebrar a “gaiola de aço” criada por uma 
sociedade burocratizada e racionalizada em sentido 
instrumental,209 Troeltsch manteve sua confi ança na 
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possibilidade de que o tipo-igreja, especialmente na 
forma histórica constituída pelo protestantismo libe-
ral, pudesse exercer uma certa infl uência na direção 
do processo de mudança social. Em todo caso, Tro-
eltsch absteve-se prudentemente de pronunciar-se 
sobre a direção de tal infl uência, em outras palavras, 
sobre a desembocadura da secularização. Se em O 
Protestantismo na formação do mundo moderno,210 
ele considerou a atual sociedade como resultado das 
trans, formações sociais produzidas pelo cristianismo, 
e com particular efi cácia pelo protestantismo, Troelts-
ch, porém, não chegou a delinear um modelo claro 
das relações existentes entre religião, ética e ação so-
cial no século XX. A escolha de Troeltsch, evitando 
pronunciar-se sobre a última desembocadura do pro-
cesso de secularização, pode parecer de baixo teor, 
mas o caminho percorrido pelos estudos sociológicos 
da religião posteriores não conseguiu levar a teoria 
para um nível de generalização nesse campo superior 
àquele conseguido por ele e por Weber. Notou-se, 
inclusive, uma espécie de diferenciação teórica entre 
os estudos que se colocam dentro de uma perspec-
tiva eclesial, seja protestante ou católica, e aqueles 
que, retomando a perspectiva extrínseca dos clássi-
cos, concentraram-se na questão da secularização. 
Contudo, a dinâmica entre dimensão institucional e 
fenomenologia da experiência religiosa de modo al-
gum esgotou o seu interesse; ao contrário, os anos 80 
apresentam novos fenômenos religiosos, tais como a 
multiplicação, de um lado, dos movimentos religio-
sos, e de outro, a função sempre mais relevante, em 
nível internacional, da instituição eclesial que, em 
nosso parecer, podem encontrar, na perspectiva “de 
dentro” da sociologia abrangente, uma importante 
abordagem interpretativa.

Tencionamos oferecer um exemplo da dinâmica 
existente entre dimensão institucional e experiência 
religiosa, ou seja, da fecundidade das abordagens, 
através de um duplo aprofundamento. De um lado, 
parece-nos mesquinho esquecer a obra de sociólogos 
italianos, de inspiração cristã, como Toniolo e Sturzo, 
especialmente num momento, como o atual, em que 
se multiplicam intervenções e estudos sobre o pensa-
mento dos mesmos;211 por outro lado, pretendemos 
oferecer um exemplo atual da dinâmica histórico-so-
cial que leva à institucionalização das doutrinas reli-
giosas, referindo-nos a um caso específi co oferecido 
pelo catolicismo contemporâneo, isto é, a elaboração 
da “doutrina social da igreja”.212 O desenvolvimento 
centenário do ensinamento social da Igreja, desde o 
seu início até o seu apogeu, do declínio a sua recen-
te reproposição, constitui um caso interessante, que 
oferece matéria para se reconsiderar as teses de We-

ber e Troeltsch na questão das relações entre religião, 
ética e ação social.

Religião, ética e sociedade nos 
sociólogos de inspiração cristã (Toniolo 
e Sturzo)

I. A sociologia de inspiração cristã no método e 
nos conceitos pode ser reconduzida à sociologia po-
sitivamente orientada, mas enquadra os dados e os 
fatos observados dentro da perspectiva fi nalista-trans-
cendental, oferecida pela fé cristã. Porque ela se atem 
aos critérios metodológicos de cientifi cidade, a so-
ciologia de inspiração cristã distingue-se da fi losofi a 
social cristã, da doutrina social da Igreja e da ética 
social: disciplinas estas talvez reconduzidas a uma 
mais ampla e indistinta “sociologia cristã”. Na verda-
de, enquanto esta última etiqueta designa uma vasta 
produção, surgida a partir do fi m do séc. XIX e carac-
terizada pela referência a problemas sociais, tratados 
com uma abordagem de caráter teológico, fi losófi co 
e pastoral, talvez por demais inadequado sob o ponto 
de vista sociológico,213 somente a sociologia de ins-
piração cristã — representada pelas obras de Toniolo, 
Sturzo, Murri, Gamba e outros — apresenta as carac-
terísticas de cientifi cidade próprias da disciplina.214 
Especialmente, primeiro por obra de Giuseppe Tonio-
lo, depois de Luigi Sturzo, os pressupostos metodoló-
gicos de uma correta sociologia positiva foram inse-
ridos dentro de uma perspectiva aberta ao transcen-
dente, dando vida à sociologia de inspiração cristã.

II. Docente de economia política na universidade 
de Pisa, profundo conhecedor da história italiana e 
perito em estatística, Giuseppe Toniolo (1845-1918) 
foi um dos principais promotores de muitas das inicia-
tivas culturais que os católicos italianos promoveram, 
em nível nacional: é sufi ciente lembrar a instituição 
das semanas sociais, em 1907, que tiveram um pa-
pel de primeiro plano na preparação da retomada do 
compromisso social e político dos católicos, depois 
do longo parênteses do “non expedit”, seguido pela 
tomada de Porta Pia. A obra de Toniolo até agora foi 
interpretada justamente nessa perspectiva, a do estu-
dioso de economia política215 ou do reformador so-
cial.216 Contudo, como sustentaram, com abundância 
de argumentos, Silvano Burgalassi217 e Marco Burga-
lassi,218 Toniolo deu também uma contribuição signi-
fi cativa ao desenvolvimento da nascente sociologia 
italiana. De fato, sua obra constitui o primeiro exem-
plo, em nosso país, de sociologia de inspiração cristã.

A adesão de Toniolo ao método positivo, centrado 
na pesquisa objetiva das infl uências que o ambien-
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te exerce sobre as atividades humanas, é clara desde 
os seus primeiros escritos: ele preludia, segundo a 
perspectiva de Comte,219 a individuação de leis. To-
davia, como Toniolo esclarece no artigo Dei fatti fi ski 
e dei fi sici sociali nei riguardi del metodo induttivo,220 
opondo-se a Comte e aos outros sociólogos positivis-
tas, estas leis são principalmente as “leis do espírito 
humano”, aptas para revelar “a energia espiritual, em 
que se encontra a verdadeira causa próxima efi ciente 
de qualquer fato humano, individual e social”.

Quando Toniolo assumiu essas posições — a con-
victa adesão ao método positivo e, ao mesmo tempo, 
a afi rmação do primado do espírito — a sociologia 
italiana ainda não tinha assumido a conotação uni-
vocamente positivista e naturalista, que levaria, em 
seguida, a uma abertura entre um positivismo meca-
nicista e anti-religioso, de um lado, e do outro, a uma 
sociologia cristã, teológica e pastoralmente orien-
tada, mas com escassas referências científi cas.221 A 
partir de 1890, Toniolo dedicou-se completamente à 
refl exão sociológica, elaborando as linhas que leva-
riam àquela “sociologia de inspiração cristã”, a qual 
se distingue da mais difundida “sociologia cristã”, 
exatamente pela confi ança em poder conciliar o em-
prego do método positivo e o respeito aos dados, com 
a abertura à transcendência e a adesão à verdade re-
velada. Para Toniolo, a Sociologia, que encontra, na 
História e na estatística, os materiais sobre os quais 
exercer a própria refl exão, tem a função de “delinear, 
por via indutiva, aquilo que tende a ser, de fato, na 
sociedade humana, no espaço e no tempo, isto é, o 
caminho real que ela demonstra normalmente seguir 
para atuar progressivamente aquele ideal de perfei-
ção civil”, e só posteriormente, enquanto “doutrina 
da civilização”, poderia mostrar “a vitória progressiva 
do espírito sobre a matéria”.222

Toniolo delineia um modelo de sociologia posi-
tiva “aberta”, que se distingue tanto do modelo po-
sitivista “fechado” — pouco importa se mecanicista 
ou organicista —, que tende a confi gurar-se como 
uma anti-religião, como da “sociologia cristã”, a qual 
subordinou, com muita freqüência, o dado positivo 
às exigências apologéticas. De fato, Toniolo adota o 
método positivo de análise e refl exão sobre dados to-
mados das disciplinas aplicadas, isto é, a História e a 
estatística, as quais “compendiam, sob dois aspectos 
integrais e inseparáveis, os fenômenos sociais (quan-
to ao aspecto dinâmico e estático) sobre os quais se 
ergue a Sociologia”223. Enquanto, a partir dos dados 
oferecidos por essas disciplinas, elabora leis e teo-
rias, por outro lado Toniolo mantém-se consciente 
dos limites da racionalidade humana e da impossi-
bilidade de excluir, justamente a partir do método 

positivo, a hipótese da transcendência, se se quiser 
de fato chegar à explicação completa da vida indivi-
dual e coletiva. Como esclareceu Silvano Burgalassi 
em sua importante monografi a sobre a contribuição 
de Toniolo à sociologia italiana, “ao analisar as obras 
de Spencer, ele chega à conclusão de que o assim 
chamado ‘paradoxo weberiano’ (o ter suposto que 
da matéria emerge o espírito), resolve-se unicamente 
supondo um Incognoscível que age. Assim também, 
Odierno problema sociologico, (Toniolo) afi rma ‘que 
a religião é o fato determinante da incivilização’, e 
isso signifi ca ‘colocar Deus no vértice da enciclo-
pédia das ciências’... Para Toniolo, o fi m último da 
Sociologia é demonstrar que ‘no ápice de qualquer 
progresso (biológico, político, econômico, ético) está 
a adesão unânime dos espíritos e das consciências 
aos verdadeiros religiosos e às leis eternas e naturais 
da ética’. Sem estas, não existe progresso”.224

III. O exemplo mais signifi cativo dessa concepção 
da sociologia “aberta” é dado por Toniolo em suas 
pesquisas sobre a República de Florença, que além 
do mais constituem uma signifi cativa contribuição 
à questão, clássica em Sociologia, sobre as origens 
do capitalismo. Toniolo entra no debate aberto na 
historiografi a européia, sobre, tudo alemã, sobre as 
origens da sociedade moderna e, em particular, so-
bre o infl uxo que o catolicismo e o protestantismo 
exerceram em tal processo, nos quais intervieram G. 
von Schmoller, W. Roscher, C. Jannet, Jansen, Gojau, 
Kidd, Stein e outros.225 Toniolo sustenta a tese de que 
a Reforma protestante, provocando a ruptura da har-
moniosa construção (ideal e prática) medieval, que 
encontra em Florença o seu exemplo histórico mais 
notável, constitui o ponto inicial do individualismo 
moderno e dos efeitos conexos de pesquisa capita-
lista do lucro a qualquer custo, como a anomia e a 
fragmentação individual e social.

Silvano Burgalassi fez notar, oportunamente, que 
a tese de Toniolo, exposta no ensaio L’economia capi-
talistica moderna (1893), não somente antecipa, em 
alguns anos, as mais conhecidas teses de Weber e 
Troeltsch,226 mas, muito mais do que estas, concor-
da com os resultados das pesquisas históricas con-
temporâneas que reavaliaram as potencialidades de 
desenvolvimento, no sentido capitalista, presentes 
no catolicismo mediterrâneo.227 Além disso, Wemer 
Sombart inspirou-se nas pesquisas de Toniolo, e mos-
trou a importância do papel desenvolvido por gru-
pos considerados marginais na sociedade medieval, 
como os judeus e os dissidentes políticos, no surgi-
mento do primeiro capitalismo.228 Embora dentro dos 
limites de impostação e documentação revelados por 
Pecorari e outros autores, deve ser atribuído a Toniolo 
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o mérito de ter introduzido na cultura italiana, bem 
antes de Labriola, a abordagem histórico-social que 
terá muitos seguidores nos decênios sucessivos.

Toniolo interroga-se sobre as relações entre Reli-
gião e sociedade e se propõe, em concordância com 
a concepção do primado espiritual do homem sobre 
as realizações materiais, demonstrar a relevância da 
ética para o desenvolvimento da economia. Na eco-
nomia capitalista, ele distingue um estágio “normal”, 
no qual o homem tem a primazia sobre o capital, de 
um estágio patológico — que se afi rmou na socieda-
de contemporânea —, onde a relação se inverteu e o 
capital tem uma função indevida, constituindo fator 
de desordem social. No Trattato di economia sociale. 
La produzione della ricchezza (1909), Toniolo229 pro-
põe-se a tarefa de compreender as causas dessa situ-
ação historicamente determinada e também de des-
cobrir as possibilidades de restabelecer uma ordem 
capitalista “normal”. Nessa perspectiva, a pesquisa 
histórico-social que Toniolo realiza sobre as cau-
sas do poder econômico fl orentino na Idade Média, 
confi gura-se como a refutação intencional da teoria 
histórico-materialista (a Religião não como epifenô-
meno, mas como corretivo das relações de classe) 
e, ao mesmo tempo, como um caminho alternativo 
para a análise que, poucos anos mais tarde, será feita 
por Weber e Troeltsch. De fato, ao invés de enfatizar, 
como o fi zeram os sociólogos alemães, o papel do 
protestantismo na formação do mundo moderno, To-
niolo apresenta a Reforma protestante como a ruptura 
daquele equilíbrio entre ética religiosa e capacidade 
de empreendimento econômico, que o catolicismo 
fl orentino tinha sabido realizar.

Adotando o método dos tipos ideais (embora com 
bem menos consciência metodológica daquela mos-
trada por Weber), Toniolo exemplifi ca a sua tese ge-
ral, que o modelo de desenvolvimento econômico é 
regulado pela ética, através de uma atenta análise do 
crescimento político e econômico da cidade de Flo-
rença.230 O desenvolvimento dessa cidade coincide 
não somente com o gradual afi rmar-se do “povo gor-
do”, isto é, da burguesia ativa manufatureira e mer-
cantil, mas também com a bem sucedida tentativa 
de envolver gradualmente, no governo da cidade, as 
massas dos trabalhadores, especialmente aqueles da 
lã. Além desses fatores histórico-civis, Toniolo desco-
bre outros três fatores que predispuseram favoravel-
mente a afi rmação econômica e social de Florença, 
isto é, as condições cósmico-telúricas (morfologia do 
terreno favorável e boa posição geográfi ca), os fato-
res étnicos (presença de elementos etruscos, romanos 
e germânicos) e, sobretudo, os fatores ético-econô-
micos (ao lado da indústria manufatureira, que pre-

dispõe o indivíduo à sociabilidade, para Toniolo os 
princípios religiosos e éticos desenvolveram nos fl o-
rentinos a solidariedade, que constitui o pré-requisito 
sócio-cultural do sucesso econômico).

Nos estudos posteriores, Toniolo231 procura confi r-
mar a própria tese, que a opção ética constitui a alma 
da prosperidade de um povo. Toniolo, portanto, liga 
o declínio da República fl orentina e, em geral, da so-
ciedade toscana, ao surgimento do humanismo, que 
difundiu, na alta burguesia fl orentina, o individualis-
mo, o hedonismo e a primazia do lucro. A falência da 
tentativa de reforma religiosa e social, realizada por 
Jerônimo Savonarola, apenas aparentemente indicou 
um triunfo da alta burguesia, porque, na realidade, 
quebrou o equilíbrio interno e encaminhou a cidade 
para a decadência.

O segredo do longo período de desenvolvimento 
social e econômico de Florença constitui, para Tonio-
lo, a melhor confi rmação de que o catolicismo me-
dieval esteve em grau de produzir uma economia ba-
seada no capital, do qual a ética religiosa constituiu, 
ao mesmo tempo, o código regulador e o propulsor. O 
ensinamento social da Igreja, desenvolvido em estrei-
ta relação com o povo, por S. Antonino de Florença, 
por Bartolomeu de S. Concordio por outros teólogos, 
por um lado consolidou as virtudes sociais (solidarie-
dade, sociabilidade, democracia etc.) benefi ciando-
se disso a atividade econômica; por outro, freou o 
impulso degenerativo em sentido individualista, me-
diante a condenação do juro mútuo, do monopólio, da 
especulação.232 O afi rmar-se do individualismo pro-
movido pelo humanismo, as descobertas geográfi cas 
e especialmente a Reforma protestante produziram 
uma economia capitalista patológica e degenerada.

Em Toniolo, a análise histórico-social não é fi m em 
si mesma, mas permite tirar conclusões para o presen-
te. Para a crise social da sociedade italiana, entre o 
800 e o 900, Toniolo vê somente duas alternativas: ou 
a vitória do socialismo, isto é, do confl ito de classe, 
ou o advento de um novo ciclo econômico inspirado 
pelo cristianismo e baseado no princípio de solida-
riedade entre as classes sociais e os povos do mundo. 
Como oportunamente Silvano Burgalassi observa,233 
esta tese é freqüentemente reafi rmada na “doutrina 
social da Igreja”,234 inclusive nos documentos mais 
recentes, e isso como demonstração da persistência 
da infl uência intelectual exercida pelo sociólogo de 
Pisa sobre o nascente ensinamento social católico.

IV. Os limites da contribuição de Toniolo à Socio-
logia foram assinalados por diversos autores. Além 
de estar temporalmente limitado a três lustres de ati-
vidade (entre 1890 e 1905), revelaram-se os limites 
de compreensão das dinâmicas próprias da moder-
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na economia de tal contribuição: a frasiologia esco-
lástica, por vezes pomposa, a acentuada defesa das 
classes sociais superiores, a condenação maniqueísta 
do socialismo como patologia social, o utopismo de 
um impossível retorno da Itália e do mundo sob a 
liderança do papa.235 Todavia, aceitou-se ter sido de 
Giuseppe Toniolo a fecundidade da revalorição da 
centralidade da ética no agir econômico, o esforço 
de reconstrução histórico-social da gênese do mun-
do moderno, numa perspectiva alternativa e, além do 
mais, anterior àquela mais famosa de Weber e Tro-
eltsch, o apego ao método positivo em Sociologia, 
a abertura para a contribuição racional de todos os 
homens, no pluralismo de idéias, para determinar o 
futuro da humanidade.

Como sustentou Silvano Burgalassi, a obra de To-
niolo é “sem dúvida nenhuma, um esforço freqüen-
temente desordenado e aproximativo, mas de grande 
valor histórico”, para encontrar um ponto de encontro 
entre certas exigências da cultura e da sociedade mo-
derna e o catolicismo: “Toniolo, com suas pesquisas 
historiográfi cas e com a sua abertura, favoreceu esses 
passes decisivos, não feitos até então, que empenham 
até agora o mundo católico e político italiano”.236

Nas pegadas de Toniolo, tanto Romolo Murri,237 
como Luigi Sturzo, embora seguindo caminhos di-
ferentes, descobriram a função da Sociologia no es-
tudo do social coletado em sua concretude, isto é, 
mediante a observação positiva do agir dos homens 
reunidos em comunidade na História. Ater-nos-emos 
especialmente na sociologia deste último, a fi m de 
revalorizar um aspecto de sua obra, comumente dei-
xado de lado. De fato, Sturzo é mais conhecido como 
homem de Igreja e político de grande visão, pois foi 
o fundador do Partido Popular (1919); graças a este, 
que foi a primeira organização política dos católicos 
na Itália, o “povo dos excluídos” — para usar a co-
nhecida expressão de Gabriele de Rosa238 — entrou 
no estado liberal. Na verdade, Sturzo é um dos pou-
cos sociólogos italianos conhecido e apreciado no 
exterior, certamente porque suas obras, de caráter ex-
plicitamente sociológico, apareceram primeiramente 
em inglês, pois foram escritas no período do exílio, 
como antifascista, antes em Londres (1924-1940), de-
pois em New York (1940-1946).

V. O interesse pela Sociologia amadurece no Pe. 
Luigi Sturzo (1871-1959) desde os últimos anos do 
século passado, no vivo da questão social, por ele 
vivida apaixonadamente, quer como padre quer 
como siciliano, devido à concomitância de dois fa-
tos: a promulgação da encíclica que marca o início 
da “doutrina social da Igreja”, a Rerum Novarum 
(1891), e as inquietantes vicissitudes com o apareci, 

mento de grupos populares na Itália dominada pela 
burguesia, consteladas de trágicos episódios como os 
acontecimentos dos Fasci sicilianos (1893), os motins 
de Lunigiana e depois de Milão. Seus primeiros escri-
tos pertencem a esse período: um volume dedicado 
a Giuseppe Toniolo, apreciado por este, e um ensaio 
sobre a luta social como lei de progresso da Histó-
ria, no qual Sturzo opõe a visão espiritualista cristã à 
concepção materialista de Marx (Lotta di classe, leg-
ge di progresso, 1899).239 Nesses primeiros escritos, 
nos quais Sturzo assimila e reelabora as teorias de 
sociólogos e fi lósofos de seu tempo, de Marx a Sorel, 
de Mosca a Weber, de Durkheim a Pareto e Croce, 
emergem alguns “pontos fi rmes” de sua sociologia, 
que ele assim resume na obra Del metodo sociologi-
co (1950):
a) “A sociedade identifi ca-se com a coexistência 

dos indivíduos que cooperam juntos para fi ns 
comuns;

b) A atividade dos indivíduos é dirigida pela racio-
nalidade e é limitada e, ao mesmo tempo, impul-
sionada pelo condicionamento;

c) Nem a racionalidade, nem o condicionamen-
to são fatores determinantes da ação; o homem 
que, da primeira, tem a liberdade interna e, do 
segundo, as possibilidades externas, conserva 
uma margem sufi ciente para a iniciativa indivi-
dual e para as experiências sociais;

d) Por causa do determinismo das forças sociais que 
se desprende de tais iniciativas e experiências, a 
tendência historicamente averiguável da socieda-
de é a de passar, mediante fases processuais e com 
crises contínuas, da pluralidade para a dualidade, 
em direção à unifi cação e assim por diante.240

Desta sintética expressão dos pontos principais 
do seu pensamento aparecem as três características 
principais da sociologia de Sturzo, que a distinguem 
claramente das outras que lhe são contemporâneas. 
A sociologia de Sturzo é antiiluminista, antipositivista 
e antidealista e, ao mesmo tempo, coerentemente re-
alista, histórica e espiritualista.

Sob o primeiro aspecto, Sturzo refuta a tese de Jean-
Jacques Rousseau241 de que a sociedade deriva de um 
“contrato social” entre indivíduos originariamente no 
estado de natureza (isto é, não sociais), reputando-o 
como um mito abstrato, que contrapõe artifi cial, men-
te o indivíduo à sociedade; ao contrário, para Sturzo, 
a individualidade e a sociabilidade são dois aspectos 
que, longe de se contraporem, exigem-se mutuamen-
te. Portanto, Sturzo opõe uma perspectiva realista 
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às teses iluministas: “A sociedade não é outra coisa 
senão a coexistência operante dos indivíduos num 
processo inesgotável. Não existem indivíduos sem 
sociedade, nem sociedade sem indivíduos... a socie-
dade existe e coexiste somente pelos indivíduos”.242

Além de realista, a sociologia de Sturzo é histó-
rica. Ele refuta a concepção determinista e reducio-
nista do positivismo, o qual, afi rmando a prioridade 
dos condicionamentos sociais, nega a possibilidade 
de uma ação livre e reduz a consciência individual a 
mero epifenômena da consciência coletiva. Ao con-
trário, Sturzo, embora reconhecendo que a socieda-
de coloca limites à ação dos indivíduos, sustenta que 
os homens, no seu agir na sociedade, vivem contem-
poraneamente as três dimensões do tempo (presente, 
passado e futuro).

Enquanto têm consciência da própria realidade, da cau-
salidade que os faz ser e da finalidade que os faz agir... 
Por isso, quando queremos estudar bem os elemen-
tos da atividade humana sob qualquer ponto de vista, 
embora partindo do presente, isto é, da realidade que 
forma a nossa experiência pessoal, nós procuramos no 
passado, as leis de formação e de desenvolvimento, e 
tenta, mos fixar para o futuro o elemento ideal deonto-
lógico, o dever ser, em correspondência às finalidades 
humanas. Sobre essa concepção do processo humano 
e da sua abrangência substancial baseia-se aquilo que 
nós chamamos de sistema histórico.243

Como oportunamente Gianfranco Morra, faz no-
tar “o historicismo de Sturzo não é aquele idealista 
ide Benedetto Croce)... mais do que de historicismo, 
trata-se de historicidade, ou seja, de uma pesquisa so-
ciológica fundada no conhecimento da História como 
da ação consciente dos homens associados”.244

Finalmente, a terceira característica da sociologia 
sturziana, que a contrapõe explicitamente ao idealis-
mo de Giovanni Gentile,245 na época predominante 
na Itália, é a de ser espiritualista, isto é, considerar 
não apenas o plano natural, mas também o sobrena-
tural dos fenômenos sociais. A atividade humana visa 
fi nalidades, e o sobrenatural é, para Sturzo, o que re-
toma explicitamente a fi losofi a aristotélico-tomista, o 
fi m último (além de ser a primeira origem); o sobre-
natural, longe de ser um acréscimo ou um aspecto 
marginal da atividade humana, é o grau mais elevado 
da vida. Para Sturzo, a Sociologia, se quiser de fato 
ser completa e integral, não pode permanecer uni-
camente no plano natural, mas deve ser, da mesma 
forma e coerentemente, uma “sociologia do sobrena-
tural”, como diz o próprio título da sua obra.246

O próprio Sturzo preocupa-se em esclarecer que 
tal sociologia do sobrenatural não é uma duplicata da 

história da Igreja, nem da teologia do corpo místico 
de Cristo, embora 

leve em conta elementos teológicos e místicos de tais 
estudos para aprofundar o sobrenatural na sociedade. 
Não fazemos do sobrenatural uma seção à parte na vida 
social, uma justaposição à naturalidade que cada um 
pode aceitar ou rejeitar à vontade. Estudando concre-
tamente a sociedade no seu complexo, vemos que ela 
está dentro da atmosfera do sobrenatural e que aí age 
e reage segundo as leis sociológicas que estão em sua 
base natural... O caráter sociológico dos nossos traba-
lhos escapam aos críticos que possuem uma idéia feita 
da Sociologia, como a escola positivista e a tradição 
corrente que a forjaram. É preciso sair dessa prensa e 
dar à sociologia o caráter integral que lhe compete.247

Em outras palavras, Sturzo procura sustentar a 
tese de que não somente o homem está aberto para a 
transcendência, mas que esta age na História e que, 
de tal ação, a Sociologia pode e deve ocupar-se, se 
não quiser renunciar à uma visão completa das vicis-
situdes humanas. Retomaremos esta tese tipicamente 
sturziana, depois de expor brevemente os principais 
conteúdos de sua Sociologia.

VI. Filippo Barbano248 denominou a obra de Stur-
zo como sendo uma “sociologia da liberdade”, cuja 
“chave hermenêutica” aparece na afi rmação que “a 
Sociologia não é senão uma verdadeira e própria an-
tropologia social”. Para Barbano, esta tese de Sturzo 
tem o mérito de descobrir a existência de pressupos-
tos249 fi losófi cos e religiosos na obra dos “clássicos” 
da Sociologia — como, aliás, também em qual, quer 
outro pensador — convidando, ao mesmo tempo, a 
explicitá-los. Isso se traduz no reconhecimento pos-
terior da importância da liberdade e criatividade não 
apenas no agir dos indivíduos na sociedade, como 
também do próprio sociólogo. Como se concilia, en-
tão, essa fi rmação com a pretensão da Sociologia de 
ser ciência?

Como observou justamente Gianfranco Morra:

A resposta de Sturzc visa evitar, quer a posição de ab-
soluto indeterminismo (se admitida, não existiriam leis 
sociológicas), quer a posição de absoluto determinismo 
(se admitida, o homem não seria mais livre): o homem 
é limitadamente livre, enquanto sua liberdade não é 
absoluta, e sim condicionada... As leis sociológicas 
existem enquanto a sociedade não é nem um amonto-
ado caótico de átomos, nem um aglomerado sem auto-
determinação. Essas leis sociológicas, porém, não estão 
fora da sociedade, e sim dentro dela.250

O próprio Sturzo esclareceu na obra La società: sua 
natura e leggi, que as leis sociológicas distinguem-se 
das naturais por um grau de fl exibilidade maior, que 
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depende do jogo da liberdade humana. Ao mesmo 
tempo, tais leis não são nem casuais nem gratuitas, 
mas têm uma validade de tipo probabilista, que asse-
gura a racionalidade e a organicidade do social.

Entre as muitas leis indicadas por Sturzo em suas 
obras,251 as mais signifi cativas nos parecem ser as se-
guintes:
a) Lei da individualidade-sociabilidade: o cresci-

mento da personalidade consciente dos indiví-
duos se dá paralelamente com o cresci, mento 
de suas faculdades sociais;

b) Lei do movimentto em direção à racionalidade: 
a atividade dos homens, reunidos em sociedade 
para melhorar sua condição natural e espiritual, 
é social somente enquanto racional e orienta-
da para uma fi nalidade. Mesmo refutando toda 
teoria idealista ou evolucionista (a História está 
aberta não apenas para o progresso, mas também 
para o retrocesso), Sturzo acredita que, num ba-
lanço a longo prazo, o resultado geral do devir 
histórico seja positivo. Contudo, elementos não 
racionais (conexos com o mistério do mal no 
mundo) permanecerão sempre, mas a presença 
deles estimulará esforços posteriores para uma 
maior racionalização da sociedade (não em sen-
tido instrumental, e sim substancial, ou melhor, 
transcendente). Uma especifi cação dessa lei é a 
lei da transcendência dos núcleos sociais dire-
cionada para desenvolvimentos mais amplos da 
consciência coletiva, a qual encontra na Religião 
— a expressão transcendente da verdade pensa-
da e do bem desejado —, uma força histórica de 
primeiro plano na vida dos povos;

c) Lei da unifi cação: a tendência da sociedade é de 
passar da pluralidade para a dualidade e daí para 
a unidade. Esse processo, porém, jamais termi-
na, pois cada tentativa de unifi cação é contras-
ta, da por nova pluralidade. Uma especifi cação 
dessa lei é a lei de dualidade (ou polarização): 
quando a dualidade social não se realiza como 
luta e confl ito, e sim como conciliação e cola-
boração, temos a diarquia sociológica, ou seja, 
a mútua presença de um elemento estático e de 
um dinâmico, de uma tendência à conservação 
(organizadora) e de uma tendência à mudança 
(mística);

d) Lei de autonomia/interferência: diz respeito às 
formas de sociabilidade, ou seja, a família, o Es-
tado e a Igreja, e coloca em evidência que cada 
uma dessas formas tende à autonomia, sem, po-
rém, consegui-la, por causa das interferências e 

dos limites que as outras duas formas opõem a tal 
tentativa;

e) Lei de resolução: a resolução é o processo me-
diante o qual o indivíduo se toma pessoa, isto é, 
faz seus os valores e as normas de uma socieda-
de, sentindo que pertence a ela; o processo de 
resolução, contudo, nunca é total, isto é, perma-
necem sempre fora da consciência certos “resí-
duos”, ou seja, elementos da sociedade que ela 
não consegue efetivamente resolver em si mesma.

A individuação dessas e de outras leis sociológi-
cas252 permite a Sturzo afi rmar que “a Sociologia é 
uma ciência... (que) estuda a sociedade como ela 
é concretamente: origens, estrutura, forma, caráter, 
processualidade, visando encontrar suas leis íntimas, 
conexas com sua própria natureza”.253

Exatamente o caráter não-determinista e proba-
bilista de tais leis, toma a sociologia de Sturzo bem 
mais próxima do que a de Marx e de Durkheim à 
concepção epistemológica contemporânea. Mesmo 
quando usa expressões e termos retomados do posi-
tivismo, como na distinção entre morfologia social e 
dinâmica social, a perspectiva é diferente e, ao mes-
mo tempo, realista, histórica e espiritualista.

Portanto, a distinção entre morfologia e dinâmica 
aparece como um aspecto analítico, dentro de uma 
concepção processual: para Sturzo, a sociedade é 
sempre uma realidade em devir, pois a morfologia é 
apenas um momento da dinâmica, “é o estudo está-
tico dos fenômenos dinâmicos”, como acentua opor-
tunamente Timasheff.254

Em resumo, o objeto da morfologia social são as 
formas da sociedade, ou melhor, os modos em que se 
concretizam, ao redor de uma fi nalidade natural, as 
relações entre os indivíduos. Portanto, às três exigên-
cias fundamentais da natureza humana — a afetivi-
dade ou continuidade, a garantia de ordem e defesa, 
a fi nalidade ética e religiosa — correspondem três 
formas sociais principais, isto é, a família, o Estado 
e a Igreja. Além dessas formas primárias, juntamente 
presentes e em equilíbrio diferente em todas as ci-
vilizações e em todos os tempos, existem também 
formas secundárias de sociabilidade, mais limitadas 
e particulares. Sturzo indica muitas delas: vilas, ci-
dades, províncias ou regiões; grupos minoritários de 
raça, nacionalidade, religião; universidades e compa-
nhias colonizadoras; organizações internacionais do 
trabalho e associações científi cas; seitas políticas e re-
ligiosas, organismos de classe; companhias de risco, 
exércitos, partidos políticos, ordens monásticas e ou-
tras mais.255 Todavia, para Sturzo, as mais importantes 
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formas secundárias são três: a economia, a nação e a 
comunidade internacional; quanto a estas, ele dedica 
mais atenção em suas obras de caráter mais político 
do que sociológico. Por exemplo, em Nazionalismo 
e internazionalismo (1946),256 ele enfrenta problemas 
como a relação entre guerra e paz, o uso de uma for-
ça internacional “justa” para impedir outras guerras, 
a distinção entre colonização e colonialismo etc.

Finalmente, parece-nos oportuno recordar que a 
segunda parte de La società: sua natura e leggi ilustra 
as três “sínteses da sociabilidade”, isto é, as duplas 
conceituais autoridade-liberdade, moral-direito, dua-
lidade-diarquia.257 Sturzo não defi ne o que sejam as 
sínteses, mas, pelo contexto, resulta que se trata de 
duplas de elementos sociais, cuja presença mútua é 
necessária para o funcionamento da sociedade. De 
resto, o dualismo caracteriza toda a sociologia stur-
ziana, que na tensão entre duplas conceituais opostas 
julga poder representar, melhor do que a partir de 
uma perspectiva monista, toda a dinâmica da rea-
lidade social. De fato, como revela oportunamente 
Giuseppe Guarnieri,258 as sínteses da sociabilidade 
remetem à síntese de fundo da sociologia de Sturzo, 
aquela entre imanência e transcendência. A vida hu-
mana é um processo contínuo para estabelecer uma 
relação de comunhão com Deus, com os outros ho-
mens e com a realidade; não há aspecto da vida social 
que não esteja aberto ao sobrenatural. A tensão entre 
esses dois pólos — a imanência e a transcendência 
— encontra sua descrição analítica e sua síntese teó-
rica na obra La vera vita: sociologia del sopranaturale 
que coroa toda a obra de Sturzo.

VII. Já mostramos o signifi cado que o próprio Stur-
zo atribui à sua “sociologia do sobrenatural”, ilustran-
do o caráter espiritualista de sua sociologia. Agora 
precisamos considerar as argumentações que Sturzo 
oferece para sustentar a afi rmação de que “não se 
trata de fazer Teologia, mas verdadeira sociologia, 
quando se estuda o sobrenatural em seus valores so-
ciológicos”.259

O fulcro de sua teoria sociológica consiste na tese 
que o sobrenatural não elimina a natureza humana, 
mas a integra e a eleva; em outras palavras, a Religião 
— toda religião, mas de medo todo excepcional o 
Cristianismo — é fator de civilização, pois favorece o 
desenvolvimento das sociedades humanas. Para Stur-
zo, essa tese pode ser verifi cada por meio de exem-
plos históricos. Entre os indicados, recordamos três: 
a afi rmação do valor da pessoa humana, o impulso à 
universalização e as funções sociais da Igreja como 
forma social.

Sob o primeiro aspecto, Sturzo descobre a novida-
de do Cristianismo em relação às religiões antigas, na 

afi rmação do primado da consciência individual sobre 
qualquer obrigação imposta pela sociedade em suas 
formas, sejam elas a família ou o Estado (império ro-
mano). Assim escreve Sturzo em Chiesa e stato (1939):

A personalidade humana, até agora desprezada ou 
desvalorizada, tomava-se, em virtude de um reconhe-
cimento religioso, o centro e o fim de toda atividade 
coletiva... todos os homens são irmãos; único é o Pai, 
Deus... A escravidão, instituto social mais vezes mile-
nar, perdia sua base ética, embora persistindo a base 
econômica. Assim como perdia a sua justificação ética 
a família poligâmica baseada na escravidão da mulher, 
também a perdiam o Estado absoluto dominador dos 
povos, a guerra exterminadora, a economia de casta e 
toda forma de opressão e de injustiça social.260

Outra novidade histórica de que o cristianismo foi 
portador, revelando a transcendência infi nita de Deus 
e, ao mesmo tempo, proclamando que, na encarna-
ção de Cristo, todos os homens foram salvos, é o 
afi rmar-se do sentido de universalidade, que legitima 
a superação das barreiras lingüísticas, sociais e polí-
ticas. A sociabilidade do homem recebe dessa uni-
versalidade o fundamento mais sólido e, ao mesmo 
tempo, o impulso para a racionalização do agir, sem 
o qual não há desenvolvimento das sociedades.261

A terceira novidade histórica trazida pelo cristia-
nismo foi a constituição da Igreja como única socie-
dade religiosa visível, autônoma e independente de 
qualquer estrutura familiar e política. Para Sturzo, a 
história do Ocidente mostra a enorme importância 
social dessa forma, o qual, juntamente com o Estado 
constituiu aquela diarquia que, nas relações por ve-
zes confl itivas, modelou a civilização européia. Stur-
zo escreve:

Um primeiro efeito foi a humanização das duas outras 
formas de sociedade, a familiar e a política. Não mais 
divindades domésticas, que formavam a unidade fami-
liar divinizada; não mais impérios como formas divinas 
de poder. Família, reinos, impérios, também são formas 
humanas, meios e não fins do homem.262

Entre as funções sociais desempenhadas pela Igre-
ja há a promoção, nos povos, da tendência à trans-
cendência dos particularismos e egoísmos nacionais, 
promovendo a solidariedade, a paz, a ajuda mútua.

VIII. Em nosso medo de ver, com La vera vita, vi-
sando fazer surgir a dinâmica social incrustada pelo 
sobrenatural na História, Sturzo se insere na grande 
corrente de pensadores, da qual fazem parte Toniolo 
e Sombart, Weber e Troeltsch, os quais analisaram as 
relações entre idéias religiosas e desenvolvimento so-
cial. Sturzo, porém, leva adiante uma tese bem mais 
orientada, valorativamente, do que a weberiana, que 
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prudentemente pára, como vimos, no nível das “afi -
nidades eletivas” entre inovações nas doutrinas (ética 
protestante) e mudanças sociais (o espírito do capi-
talismo).263 Sturzo coloca a conexão entre Religião 
e sociedade num nível teórico mais profundo, inspi-
rado pela concepção cristã da História e, como tal, 
parte de uma opção valorativa preliminar. Contudo, 
ao verifi cá-la, ele procede com uma metodologia po-
sitiva, propondo-se a tarefa de encontrar, na socieda-
de, a ação do próprio sobrenatural.

Por causa dessa pretensão cognoscitiva, sem dú-
vida Sturzo ultrapassa, sem hesitar, a posição we-
beriana da avaliabilidade e delineia uma sociologia 
teórica que chega ao terceiro e supremo nível da ati-
vidade cognoscitiva do homem na sociedade. Max 
Weber, ao invês, procura permanecer no segundo 
nível: após a coleta dos fatos nas tipologias e a ati-
vidade de pensamento refl exo, Weber deve admitir 
que escapa à Sociologia (assim como de qualquer 
outra disciplina científi ca, conforme a epistemologia 
weberiana) a essência da realidade, a qual se revela 
como um eterogeneus Kontinuum: para Weber,264 o 
devir do mundo é uma “infi nidade destituída de sen-
tido”. Sturzo, porém, sustenta que o sobrenatural não 
só confere ao homem uma perspectiva que ilumina o 
além, como também dá sentido e valor aos aconteci-
mentos no aquém. Assim, os conteúdos da fé cristã, 
longe de dar origem a um pensamento “fi ctício” ou 
traduzir-se na alienação do homem, como sustenta-
vam Comte e Marx, tornam-se um fator de promoção 
da civilização e de desenvolvimento social.

Esses efeitos sociais do “sobrenatural”, que pene-
tram até na própria pré-compreensão que o sociólogo 
tem da sociedade, para Sturzo podem ser descober-
tos por uma Sociologia fi el ao método positivo, mas 
aberta aos conteúdos da fé cristã. Cem a abertura para 
o “sobrenatural”, a Sociologia não só não entra em 
contradição com os requisitos do método científi co, 
mas, ao contrário, atinge um progresso cognoscitivo, 
pois pode captar a verdadeira estrutura fi nalista da 
sociedade, isto é, a abertura ao transcendente, a par-
tir da qual as vicissitudes históricas, analisadas com 
métodos positivos, são mais compreensíveis. Como 
sustenta Guarnieri,265 “a encamação da transcendên-
cia toma,se (em Sturzo) a chave hermenêutica para a 
compreensão e a explicação do renascer da civiliza-
ção. Uma civilização renasce, quando os homens to-
mam consciência da própria fi nitude, do sentimento 
de culpa e de capacidade de expiação... A transcen-
dência se torna imanente; ela atinge a imanência até 
onde estão as raízes duma humanidade e duma his-
tória votadas para a decadência e para a morte. Por 
isso, a história dos homens e das civilizações podem 

ser inscritas naquele processo que Sturzo chama de 
movimento em direção à racionalidade”.

Na tese de Sturzo, que tinha sido a de Toniolo e 
de outros sociólogos de inspiração cristã, a Religião 
é raiz da civilização e fator de seu desenvolvimen-
to, não há nada de sentimental, de intimista ou de 
místico, embora existindo uma clara opção para os 
valores transcendentais. Sturzo não acha que exista, 
como sustentava Comte, um dualismo insanável en-
tre Religião e ciência, entre Cristianismo e Sociologia, 
entre natural e sobrenatural; acima das dualidades, 
há uma síntese fundamental. Essa posição traduz-se, 
na obra sociológica de Sturzo, numa vontade fi rme 
de encontrar as razões da vida social na perspectiva 
de uma antropologia integral, ou seja, numa “con-
cepção do homem que não deixa de lado nem o as-
pecto físico, nem o aspecto espiritual, nem o aspecto 
social, nem o aspecto sobrenatural”.266 Ao contrário 
de muitos pensadores protestantes que, ao aceitar a 
distinção entre razão e fé (esta última entendida, se-
guindo Schleiermacher, como mero sentimento reli-
gioso), chegam, em alguns casos, a uma espécie de 
esquizofrenia intelectual e prática, Sturzo procura as 
pegadas do sobrenatural nos acontecimentos histó-
ricos, operando a razão dentro do horizonte herme-
nêutico aberto pela fé cristã.

Devido a essas características peculiares, sua pro-
posta nos parece merecedora não apenas do respeito 
devido a qualquer estudioso como pessoa, mas tam-
bém de uma renovada atenção267 por parte daqueles 
sociólogos que vislumbram sempre mais a exigência 
de atingir, graças a um suplemento de sentido, uma 
melhor compreensão dos fatos sociais, que não se 
pede obter a partir de uma perspectiva puramente 
imanente. Os fatos de 1989 — as “revoluções de ve-
ludo” que mudaram a face da Europa, tomam possível 
aquilo que, poucas semanas antes, parecia impossí-
vel, desde a destruição do muro de Berlim até a rápi-
da queda dos regimes comunistas nos países do Leste, 
à nova relevância social da Religião em sociedades 
que, por decênios, programaram “cientifi camente” o 
ateísmo — estão aí, diante dos olhos dos sociólogos, 
à espera de serem explicados. Mesmo que se possa, 
sem dúvida nenhuma, encontrar muitas causas de 
tipo social-político-econômico-estratégico-cultural 
para tais acontecimentos, a rapidez com que eles se 
deram e a perspectiva que eles abriram — a unifi ca-
ção política das duas Alemanhas e, em tempos ainda 
indeterminados, a da Europa, num mundo pacifi cado 
sob a insígnia da cooperação entre as superpotências 
—, levam-nos a crer insufi cientes as tentativas de ex-
plicação dada apenas a partir de motivos imanentes. 
Certamente Sturzo não teria dúvida nenhuma em vis-



35Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

lumbrar, nos acontecimentos de 1989, um exemplo, 
mais evidente que outros, da ação do sobrenatural na 
história da humanidade.

Em resumo, parece-nos que a sociologia de Stur-
zo, embora ultrapassando a avaliabilidade webe-
riana, não se preste a acusações de irracionalismo, 
justamente por causa da fi delidade com freqüência 
reafi rmada nos cânones do método sociológico. Stur-
zo esclareceu que existem dois métodos usados pela 
Sociologia como ciência. O primeiro é o método ex-
perimental que, mediante a análise dos dados estatís-
ticos, procura esclarecer os elementos constantes e 
gerais dos fenômenos sociais; o segundo é o método 
histórico que, por meio da síntese, procura determi-
nar os fatores de formação em sua concretude e na 
dialética do seu devir.

Preferimos este segundo método que nos leva ao amâgo 
da realidade e a faz viver em sua inteireza, pois não há 
realidade viva que não seja, ao mesmo tempo, concre-
tude e processo. Não desconhecemos as vantagens que 
o método experimental traz como meio de pesquisa e 
de levantamento de material. Esses dados, porém, “fora 
do quadro histórico”, seriam elementos mudos, como 
os de um corpo anatomizado, sem vida.268

Uma vez efetuada a opção pela transcendência, 
o proceder de Sturzo é racional, com premissas a-
racionais ou meta-racionais. A sociologia de inspira-
ção cristã apresenta-se, portanto, inserida no favo das 
sociologias da compreensão, caracterizadas por uma 
abordagem hermenêutica do social.

No atual clima cultural que indicamos como so-
ciedade “pós-moderna”,269 a qual se caracteriza 
pelo aumento consciente do caráter hermenêutico 
de toda ciência, talvez a sociologia de Sturzo possa 
encontrar uma consideração mais atenciosa, mesmo 
em ambiente não-católico. Isso poderá acontecer se 
houver a superação, nos ambientes sociológicos, da 
identifi cação positivista de “empírico” e “visível”, pa-
ralelamente a tudo o que parece estar acontecendo 
recente, mente no campo das ciências matemáticas 
e astrofísicas, orientado para a admissão de hipóte-
ses — ao menos em nível “de construção” — aber-
tas à transcendência, como contribuições para uma 
“sociologia da surpresa”,270 solicitada pelas recentes 
“revoluções de veludo” nos países do Leste.
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mento deste autor, discutido sobre certos aspectos, cf. C. Prandi, Lévy-Bruhl. Una introduzione, Armando, 
Roma, 1989.

167 Cf. E. Cassirer, Saggio sull’uomo. Lo strutturalismo nella linguística moderna, Armando, Roma, 1977. Para 
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maiores considerações, não somente do pensamento de Cassirer, mas em geral, sobre o vasto movimento 
intelectual voltado para a valorização da dimensão simbólica do agir humano, cf. acima c. 1.6.VI,VII.

168 Remetemos aos principais textos traduzidos em italiano: V. W. Turner, La foresta dei simboli. Aspetti del 
rituale Ndembu, Morcelliana, Brescia, 1976; Id., Il processo rituale. Struttura e anti-struttura, Morcelliana, 
Bresica, 1982; Id., Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna, 1986.

169 Também neste caso, limitar-nos-emos a indicar as obras principais: C. Geertz, Interpretazione di culture, 
Il Mulino, Bologna, 1987; Id., Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna, 1988.

170 Eliade, Trattato di storia delle religione, 446-447. Cf. também: Id., Il sacro e il profano.
171 Cf. Weber, Economia e società, I, parte II, c. V, especialmente 462-470.
172 Cf. também W. K. C. Guthrie, Il greci e i loro dèi, Il Mulino, Bologna, 1987.
173 Cf. K. Rahner, Nuovi saggi, 4 vol., Paoline, Roma, 1968-1973.
174 Cf. P. Sorokin, La dinamica sociale e culturale, UTET, Torino, 1975.
175 Wach, Sociologia della religione, 27.
176 Wach, Sociologia della religione, 27.
177 Cf. S. Burgalassi, Dal tempo-contenitore al tempo-contenuto. Calendari e simbolismo religioso nel medio-

evo pisano, in “Religioni e società” II (1987)4, 18-41.
178 Cf. A. Van Gennep, Il riti di passaggio, Boringhieri, Torino, 1981 (ed. or.: 1909). Tradução brasileira, Os 

Ritos de Passagem, Vozes, Petrópolis, 1974.
179 Cf. Turner, Il processo rituale, especialmente c. III e IV, 111-179.
180 Cf. também Turner, Simboli e momenti della comunità, especialmente o primeiro ensaio: Struttura sociale 

e “communitas” come fattori della società, 13-53; Id., Dramas, Fields, and metaphors. Symbolic Action in 
Human Society, Cornell U.P., Ithaca and London, 1974, especialmente c. I e VI, 25-59 e 231-271.

181 F. Demarchi, Il sacro nel tempo, in “Studi Sociali”, (1984), 96ss.
182 Cf. D. Zadra, Il tempo simbólico: la liturgia della vita, Morcelliana, Brescia, 1985.
183 Cf. M. Eliade, La nostalgia delle origini. Storia e significato nella religione, Morcelliana, Brescia, 1972; K. 

Karenyi, Religione e festa, in F. Jesi, ao cuidado de, La festa. Antropologia, etnologia, folklore, Rosenberg 
& Sellier, Torino, 1977, 33-49; C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano, 1964.

184 Cf. A. Gehlen, Urmensch un Spätkultur, Athaeneum,, Bonn, 1956, especialmente 146ss.
185 Para Van der Leeuw, “a cultura... é um conjunto de ritos, seja historicamente, seja essencialmente”; cf. G. 

Van Der Leeuw, La religion dans son essence et ses manifestations. Phénomenologie de la religion, Paris, 
1948, 333.

186 Cf. A. J. Nijk, Secolarizzazione, Queriniana, Brescia, 1973, c. IV, II, 265-281, especialmente 265s.
187 Cf. Eliade, Il sacro e il profano, especialmente c. I, 19-45.
188 Cf. E. Troeltsch, Le dottrine sociali delle chiese e dei gruppi cristiani, 2 vol., La Nuova Italia, Firenze, 1941-

1960, I, 123.
189 Troeltsch, Le dottrine sociali, I, 123.
190 Troeltsch, Le dottrine sociali, II, 684.
191 Troeltsch, Le dottrine sociali, II, 684.
192 Cf. H. R. Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism, The World Publ. Co., Cleveland (N. Y.), 1967.
193 Troeltsch, Le dottrine sociali, II, 531.
194 Troeltsch, Le dottrine sociali, II, 684.
195 A obra de Niebuhr, The Social Sources, deu início a um florescente filão de estudos, embora aprofundado 

quase exclusivamente em âmbito norte-americano; cf. A. M. Greeley, The Denominational Society, Scott-
Foresman, Glenview, 1972.

196 Cf. J. Milton Yinger, Sociologia della religione, Boringhieri, Torino, 1961, 174-182.
197 Cf. B. R. Wilson, Sests and Society. A sociological Study of Three Religious Groups in Britain, Greenwood 

P. Pub., Westport (Connect.) 1978; Id., La religione nel mondo contemporaneo, Il Mulino, Bologna, 1985, 
111-145.

198 Cf. J. Séguy, La protestation implicite, in “Archives des Sciences Sociales des Religions” XXIII (1978) 48/2; 
Id., Christianism et société. Introduction à la sociologie de Ernest Troeltsch, Du Cerf, Paris, 1980; E. Pace, 
Asceti e mistici in uma società secolarizzata, Marsílio, Venezia, 1983.

199 Cf. I. Colozzi-S. Martelli, L’arcipelago cattolico. Analisi sociológica dell’associazionismo ecclesiale a Bolog-
na, CIC (Centro di iniziativa culturale) e IPSSER (Istituto petroniano di studi sociali per l’Emilia-Romagna), 
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Bologna, 1988; A. Ardigò-C. Cipolla-S. Martelli, Scouts oggi. Diecimila Rovers/Scolte dell’Agesci rispon-
dono, Borla, Roma, 1989.

200 Cf. M. Weber, L’etica protestante e lo spirito Del capitalismo, Sansoni, Firenze, 19773, 84, nota 1.
201 Séguy, Christianisme et societè, 280-281.
202 Cf. H. Lieberson, The Utopion Forms of Religious Life: Ernst Troeltsch’s “The Social Teachines of the Chris-

tian Churches”, in “Archives de Sciences dês Religions”, 33(1988)65.1, 121-144.
203 Sobre o pensamento de Kautsky a respeito da religião, remetemos àquilo que foi dito acima, c. 1.2.III.
204 Cf. K. Mannheim, Ideologia e utopia, Il Mulino, Bologna, 19854 (ed.or.: 1929). Tradução brasileira, Ideo-

logia e Utopia, Zahar, RJ, 1968.
205 Cf. E. Bloch, Das Prinzip-Hoffjung, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1968, e em gerla acima, c.1.2.IV.
206 Cf. W. Benjamin, Gesammelte Schriften, Suhrkamp a. M., 1977.
207 Cf. G. Theissen, Sociologia del cristianesimo primitivo, Marietti, Genova, 1987. Tradução brasileira, Socio-

logia do Movimento de Jesus, Vozes/Sinodal, São Paulo/São Leopoldo, 1985.
208 Cf. R. Grant, Cristianesimo primitivo e società, Paidéia, Brescia, 1987.
209 Cf. acima, c.1.4.III e o ponto anterior.
210 Cf. E. Troeltsch, Il Protestantesimo nella formazione del mondo moderno, La Nuova Iaália, Firenze, 19682.
211 Cf. o cap. 2.4.
212 Cf. o Excursus seguinte.
213 Cf. B. Magnino, Sociologia, Morcelliana, Brescia, 1953, c. VIII, especialmente 292-340.
214 Cf. S. Burgalassi, Alle origini della sociologia. G. Toniolo e la scuola pisana (1878-1918), ETS, Pisa, 1984, 

15-56; M.M. Burgalassi, Il destino della sociologia. Un modello interpretativo della prima sociologia italia-
na, Gardini, Pisa, 1990, 8.

215 Cf. A. Fanfani, Le origini dello spirito capitalistico in ltalia, Vita e Pensiero, Milano, 1933; Id., Cattolicesimo 
e Protestantesimo nella formazione storica del capitalismo, Vita e Pensiero, Milano, 1934.

216 Cf. A. Ardigò, G. Toniolo: il primato dalla riforma sociale per ripartire dalla società civile, Cappelli, Bolog-
na, 1978.

217 Cf. Burgalassi, Alle origini della sociologia, c. IV, especialmente 94ss.
218 Cf. Burgalassi, Il destino della sociologia, 90,95.
219 Cf. c. 1.1.I.
220 Cf. o artigo “Dei fatti fisici e dei fatti sociali nei riguardi dei metodo induttivo”, in G. Toniolo, Trattato di 

economia sociale e scritti economici, agora in ld., Opera omnia, 20 vol., Poliglotta, Città del Vaticano, 
1947-1953, serie II, I, 1949, 221.

221 Retomamos esta observação de Burgalassi, Il destino della sociologia, 91-93. Sobre as reações de mar-
xistas, como Antonio Labriola, ao positivismo evolucionista, surgido na Itália no fim do século XIX, cf. R. 
Treves, Gli studi e lê ricerche sociologiche in Italia, in La sociologia nel suo contesto sociale, Laterza, Bari, 
1959, 172-211; O. Lentini, ao cuidado de, La sociologia italiana dell’età del positivismo, Il Mulino, Bolog-
na, 1981.

222 Cf. Toniolo, Trattato di economia sociale, 447-448, passim.
223 Cf. G. Toniolo, Lezioni di statistica, (1912) ao cuidado de S. Burgalassi, Vita e Pensiero, Milano, 1988, 21.
224 Cf. Burgalassi, Alle origini della sociologia, 123-124; cursivo no texto.
225 Cf. P. Pecorari, Ketteler e Taniolo, Tipologie sociale del movimento cattolico in Europa, Cittadella, Assisi, 1977.
226 Agora em Toniolo, Opera omnia, série I, I, 1947. Para as teses de Weber e Troeltsch, remetemos acima, 

respectivamente aos capítulos 1.4. e 2.2. para o primeiro, e ao par. anterior para Troelstch.
227 Cf. R. H. Tawney, La religione e la genesi del capitalismo, Feltrinelli, Milano, 1967; K. Samuelsson, Religion 

and Economic Action, Basic Books, New York, 1961 (tradução inglesa da edição original: 1957); H.R. 
Trevor-Roper, Religion, the Reformation and Social Change, Macmillan, London, 1967. Tradução portu-
guesa, Religião, Reforma e Transformação Social, Ed. Presença, Lisboa. F. Braudel, La dinamyque du capi-
talisme, Arthaud, Paris, 1985; L. Pellicani, Saggio sulla genesi del capitalismo. Alle origini della modernità, 
SugarCo, Milano, 1988.

228 A primeira edição da obra de W. Sombart, Il capitalismo moderno (trad. it. parcial, UTET, Torino, 1967) é 
de 1902, isto é, quase dez anos depois da publicação do ensaio de Toniolo. Como se sabe, Sombart fre-
qüentou, em 1885, as aulas de Toniolo em Pisa, e, mais tarde, revelou-se oficialmente discípulo dele; cf. 
Burgalassi, Alle origini della sociologia, 125 e nota 3.
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229 Cf. in Toniolo, Opera omnia serie I, I, 1947, 202s.
230 G. Toniolo, Dei remoti fattori della potenza economica di Firenze nel Medio Evo (1882), agora in ld., Ope-

ra omnia, serre 1, lV.
231 Cf. G. Toniolo, Scolastica ed Umanesimo nelle dottrine economiche al tempo del Rinascimento in Toscana 

(1888), agora em Id., Opera omnia, serie I, IV, 1947, 291ss.
232 Cf. Pecorari, Ketteler e Toniolo, 157.
233 Cf. Burga1assi, Alle origini della sociologia, 162, notas 83 e 84, e também 221. Sobre o influxo intelectual 

exercido por Toniolo, cf. as contribuições coletadas em M. L. Fornaciari Davoli-G. Russo, ao cuidado de, 
Attualità del pensiero di Giuseppe Toniolo, Angeli, Milano, 1982. Além disso, cf. P. Pecorari, verbete G. 
Toniolo, in Dizionario del Movimento Cattolico in Italia, II, 3, Marietti, Casale Monferrato, 1981.

234 Cf. Excursus.
235 Cf. Burgalassi, Alle origini della sociologia, 220. Como se sabe, após 1905, Toniolo empenhou-se mais 

praticamente nas questões sociais, sobretudo, assumindo uma posição de mediação dentro do movimento 
católico entre as duas alas opostas, representadas respectivamente por Romolo Muni e pelo conde Gro-
soli. A reconstrução dessa sua contribuição, mais de natureza finamente política, extrapola as finalidades 
deste trabalho; por isso, remetemos às obras de biógrafos e de historiadores, como a de A. Camatti, G. 
Toniolo alle origini partito cattolico, ETS, Pisa, 1984. Aqui queremos recordar especialmente a obra de A. 
Ardigò, G. Taniolo: il primato della riforma sociale, Cappelli, Bologna, 1978, que fez uma interpretação 
do compromisso político de Toniolo, visando fazer aparecer a sua vigorosa afirmação do primado da 
sociedade civil sobre os partidos, ou seja, o primado dos mundos vitais sobre as lógicas de sistema, para 
empregar a terminologia de Crisi di governalità Cappelli, Bologna, 19822), dos mundos vitais sobre as 
lógicas do sistema.

236 Cf. Burgalassi, Alle origini della sociologia, 222.
237 Cf. L. Dal Pane, Antonio Labriola e Romolo, in Scritti di sociologia e política in onore di L. Sturzo, I, Zani-

chelli, Bologna, 1953, I, 546ss.
238 Cf. G. De Rosa, L’utopia politica di L. Sturzo, Morcelliana, Brescia, 1972, 68.
239 Cf. L. Sturzo, Lotta di classe, legge di progresso (1899), agora in Id., Opera Omnia, Zanichelli Bologna, 

1954ss serie II, I, 24-56.
240 Cf. L. Sturzo, Del metodo sociologico (1950), agora in Id., Opera Omnia, serie I, XII, 14.
241 Cf. J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, Mursia, Milano, 19743. Dentre a vasta literatura sobre a obra política 

de Sturzo, recordamos: G. De Rosa, Luigi Sturzo, UTET, Torino, 1977; ld., Il Movimento Cattolico in ltalia. 
Dalla Restaurazione all’età giolittiana, Laterza, Roma-Bari, 1988.

242 L. Sturzo, La vera vita. Sociologia del soprannaturale (1943), In Id., Opera Omnia, serie I, VII, 5.
243 L. Sturzo, La società: sua natura e leggi (1935), in Id.,Opera Omnia, serie I, III, 14,15.
244 Cf. G. Morra, Luizi Sturzo. Il pensiero sociologico, Città Nuova, Roma, 1979, 14.
245 Cf. G. Gentile, Genesi e struttura della società. Saggio di filosofa pratica, Sansoni, Firenze, 19752.
246 Cf. Sturzo, La vera vita. Sociologia del soprannaturale. É interessante notar que Sturzo é um dos poucos 

sociólogos italianos conhecidos e citados no exterior; isso se deve certamente ao fato que ele passou a 
maior parte do período do exílio nos Estados Unidos, dando uma relevante contribuição inclusive para a 
redação da Carta dos Direitos do Homem das Nações Unidas (1947).

247 Sturzo, La vera vita, 17, 19, passim.
248 F. Barbano, Storicità e sociologia della libertà. Appunti sul pensiero sociologico di L. Sturzo, in Atti conveg-

no sturziano de novembro 1971, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1973, 239-308; citamos a pág. 
252.

249 A tese do caráter fundamental hermenêutico de toda Sociologia, ou seja, da presença de argumentos 
“não-empiricos”, isto é, “metafísicos” em toda Sociologia, somente há pouco tempo é uma conquista dos 
mais sagazes teóricos contemporâneos (cf. A. Giddens, Nuove regole del método sociologico, Il Mulino, 
Bologna, 1979, c. IV, especialmente pp. 192,209; J. C. Alexander, Theorikal Logic in Sociology, 4 vol., 
California U.P., Berkeley-Los Angeles-London, 1982-1983, I, 5ss.; J. Agassi, Le radici metafisiche delle 
teorie scientifiche, Borla, Roma, 1983). Pode ser considerada como uma verificação dessa tese no campo 
específico da Sociologia da Religiáo a obra de S. Burgalassi, Una svolta antropologica. I paradigmi religiosi 
nei classici della sociologia, ETS, Pisa, 1979, onde são explicitados os pressupostos religiosos (ou anti-re-
ligiosos) dos “clássicos” da Sociologia.
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250 Morra, Luigi Sturzo, 19.
251 O próprio Sturzo oferece um elenco detalhado; cf. Sturzo, Del metodo sociológico, 31.
252 Cf. Morra, Luigi Sturzo, 20-23; G. Guarnieri, Naturale e soprannaturale nella sociologia di Luigi Sturzo, 

Barghigiani, Bologna, 1990, 78-89.
253 Sturzo, La vera vita, 4.
254 N. S. Timasheff, La sociologia di Luigi Sturzo, La Nuova Cultura Editrice, Napoli, 1966, 137.
255 Cf. Sturzo, La società 153-155.
256 L. Sturzo, Nazionalismo e internazionalismo (1946), agora in Id., Opera Omnia, série II, X.
257 Cf. Sturzo, La società, 157-282.
258 Cf. Guarnieri, Naturale e soprannaturale, 67s.
259 Cf. Sturzo, La vera vita, 16.
260 L. Sturzo, Chiesa e stato, agora in Id., Opera Omnia, série II, V,VI; V, 4.
261 Essas considerações entram no âmbito da questão, enfrentada com particular vigor por Weber (cf. aci-

ma, c. 2.2.III-IV), sobre a contribuição dada pelas idéias religiosas à institucionalização de determinados 
valores sociais: neste caso, o Cristianismo, a cuja se deve a afirmação da ideia de pessoa na sociedade 
ocidental, de maneira toda particular, em relação às outras sociedades (era do mesmo parecer também 
M. Mauss, Una categoria dello spirito umano: la nozione di persona, quella di “oi”, in ld., Teoria generale 
della magia e altri saggi, Einaudi, Torino, 1950, 351-384).

262 Cf. Sturzo, Chiesa e stato, 3-4.
263 Cf. c. 1.4.
264 Cf. M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino, 19672, 96 (ed. or.: 1922). Tradução 

brasileira, Metodologia das Ciências Sociais, UNICAMP/Cortez, Campinas/São Paulo, 1922 (2 vol.).
265 Guarnieri, Naturale e soprannaturale, 105-106.
266 Morra, Luigi Sturzi, 42.
267 Isso já se verifica em campo histórico-politico, onde recentemente se muitiplicam as publicações sobre o 

pensamento de Sturzo. Além das recentes contribuições de sociólogos como A. Palazzo, Amore sociale e 
promozione culturale, in R. Carmagnani-A. Palazzo, Mediazione culturale e impegno político in Sturzo e 
Maritain, Massimo, Milano, 1985, 124-167, no campo histórico e filosófico destacamos as contribuições 
de G. Campanini, Luigi Sturzo: il pensiero politico, Città Nuova, Roma, 1979; C. Vasale, Democrazia e 
pluralismo nella sociologia di Sturzo, Città Nuova, Roma; L. Sturzo e la società contemporanea, Roma, 
1977; G. Acocella, Sturzo e il sindicato. Mezzo secolo di storia del sindicalismo nel pensiero politico di 
Luigi Sturzo, Edizioni Lavoro, Roma, 1985; A Di Giovanni-E. Guccione, Politica e Sociologia in L. Sturzo, 
Massimo, Milano, 1981. A. Di Giovanni, Attualità di L. Sturzo, Massimo, Milano, 1987; M. Tesini, Per uno 
rilettura di Sturzo, Istituto “L. Sturzo”, Roma, 1988; C. Vasale, Cattolicesimo politico e mondo “moderno”, 
Angeli, Milano, 1988.

268 Cf. Sturzo, La società, par. 3.
269 Cf. também c. 5.
270 O termo, cunhado por F. Fehér-A. Heller-G. Markus, The Dictatorship over Needs, Blackwell, London 

1983, referindo-se à situação nos países do Leste, no começo dos anos 80, assume uma inesperada pro-
fundidade de significado, à luz da nova situação política que se criou nos últimos meses na Europa; cf. 
também R. Dahrendorf, 1989. Riflessioni sulla rivoluzione in Europa, Laterza, Roma-Bari, 1990. Sobre a 
nova situação criada pela perspectiva da reunificação entre as suas Alemanhas, vem-se acumulando uma 
ampla literatura; cf. o recente volume de G. E. Rusconi, Capire la Germania. Un diario ragionato sulla 
questione tedesca, Il Mulino, Bologna, 1990.
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Georg Simmel e a religiosidade como 

forma pura das relações sociais*

Stefano Martelli

Contemporâneo de Durkheim e de Weber, autor 
de numerosas obras nas quais se mostra agudo obser-
vador da sociedade moderna, Georg Simmel (1858-
1918) somente em época mais recente foi acolhido 
entre os “clássicos” da sociologia. Especialmente três 
motivos se interpuseram, até agora, a tal reconheci-
mento: o caráter pouco “científi co” de seus escritos, 
que torna muito difícil distinguir, no seu pensamento, 
o que é original e o que não o é; a polivalência dos 
seus interesses, especialmente sua “sistemática assis-
tematicidade” e, sobretudo, em seus últimos escritos, 
a passagem da perspectiva sociológica para aquela 
fi losófi ca (período de Estrasburgo, conhecido como 
“fi losofi a da vida”). Na Itália, de fato, ele se tornou 
conhecido, primeiramente, através dos escritos deste 
último período e, por isso, foi considerado um fi lóso-
fo “irracionalista”; só mais recentemente está se di-
fundindo o interesse pela sociologia de Simmel.263

Não obstante o aparecimento de traduções no-
vas ou renovadas de suas obras, além de balanços 
críticos da contribuição por ele trazida à sociologia, 
atualmente continua ainda inacessível ao leitor ita-
liano a obra principal sobre a religião.264 Die Religion 

(1906),265 no entanto, parece-nos uma obra que me-
rece a atenção,266 e não apenas para a reconstrução 
do desenvolvimento de seu pensamento, mas tam-
bém na perspectiva da renovação em ato da cultu-
ra e da religião na sociologia, como nos propomos 
argumentar na Segunda consideração intermediária. 
De fato, recorrendo continuamente aos dois pólos do 
código epistemológico adotado — a religiosidade e a 
religião — e à adoção da perspectiva epistemológica 
“relacionista”, parece-nos que a sociologia de Sim-
mel realiza, embora às vezes de maneira fragmen-
tária e redundante, um esforço notável para ligar o 
plano macrossociológico ao micro, a problemática 
da diferenciação social e religiosa à perspectiva da 
experiência religiosa do indivíduo, colhido no con-
creto da vida cotidiana e das relações sociais. Por 
isso colocamos a exposição das principais teses de 
Simmel sobre a religião no fi m destes dois primeiros 
capítulos, considerando essa colocação particular-
mente útil dentro do quadro da refl exão em ato sobre 
as principais questões da sociologia da religião.

I. A principal obra de Simmel sobre a religião per-
tence ao mesmo período em que foram escritas as 
obras mais conhecidas, como a Filosofi a do dinhei-

ro (1900) e a segunda edição da Filosofi a da histó-

ria (1905), nas quais ele delineia a sua perspectiva 
epistemológica “relacionista”. Notamos que a obra 
Die Religion (1906) constitui um importante banco de 
prova das potencialidades heurísticas dessa perspec-
tiva; de fato, desde as primeiras páginas, encontramos 
exposta a teoria das formas culturais, que Simmel 
elaborou, separando-se do neocriticismo de Rickert. 
Baseado nela, Simmel sustenta que o conteúdo das 
nossas representações é um só, e é tirado do mundo 
da experiência cotidiana mediante a sensibilidade, 
como também é um só o fl uxo das experiências (Er-

leben). Contudo, são diferentes as formas dentro das 
quais o único conteúdo é representado e pensado. 
As várias formas culturais — da religião à arte, da 
fi losofi a à ciência — constituem, para Simmel, outros 
tantos mundos entre si irredutíveis, que permanecem 
em nós e diante de nós como virtualidades ideais. 
O material sensível, porém, é um só, proveniente da 
ordem empírica. Colocando as premissas de uma crí-
tica à concepção “ingênua” da realidade, que encon-
trará posteriores aprofundamentos em Max Scheler, 
Karl Mannheim e Alfred Schütz,267 Simmel observa 
que o homem simples confunde a realidade com o 
mundo, quando ela é apenas um mundo — aque-
le da vida cotidiana, ou seja, da ação teleológica e 
manipuladora, voltada para a conservação do nosso 
organismo psíquico-biológico; a este se emparelham 
as outras formas de  mundo já conhecidas: a arte e a 
religião, a ética e a fi losofi a, a ciência e a diversão. 
Cada uma delas — Simmel exemplifi ca sobre o mun-
do artístico — tem uma lógica específi ca, uma es-
pecífi ca concepção da verdade, um método próprio: 
constroem ao lado do mundo real novos universos, 
mesmo se edifi cados com o mesmo material sensível 
do primeiro.268

Para Simmel, o homem instaura uma espécie de 
circularidade semântica entre natureza e História: os 
dados sensoriais são organizados com base nas formas 
culturais, entre as quais existe também a religiosidade; 
esta exerce a sua efi cácia num segundo nível, isto é, 
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plasmando as vivências da vida prática, assim como 
os conteúdos produzidos por outras formas, e colo-
cando-os na esfera de signifi cado própria, isto é, a re-
ligião, dentro da qual adquirem um signifi cado novo.

Para Simmel, a religiosidade não deve ser confun-
dida com a fé; esta é o aspecto psicológico e subje-
tivo de uma forma cultural que é universal. Todavia, 
a religiosidade não é nem mesmo religião, a qual 
é um produto histórico-social da religiosidade, isto 
é, da síntese operada pelo “a priori” religioso sobre 
determinados materiais e vivências, produzidos por 
formas de alcance limitado. Nessa direção, Simmel 
chega a antecipar as conclusões dos fenomenólogos 
da religião:

O homem é naturalier religioso. A religiosidade é um 
modo de ser do homem, quer ela tenha, agora, um 
contéudo, ou não, quer esta característica possa ser in-
corporada ou não, numa fé. Assim como é inteligente, 
erótico, justo ou belo, assim é religioso: o ser religioso, 
portanto, é uma maneira primária, absolutamente fun-
damental, do ser.269

Esta afi rmação é coerente com a perspectiva rela-
cionista já apontada, pois a religião não é o corres-
pondente subjetivo de um objeto transcendente (esta 
seria a posição ontológica, que caiu sob o bisturi ilu-
minista), é, pelo contrário, um processo que submete 
a si todo conteúdo da experiência vital, tornando-o 
precisamente “religioso”.

O enfoque dado à teoria das formas culturais 
permite a Simmel explicar a gênese das categorias 
religiosas de maneira não-reducionista. Dando um 
exemplo sobre a noção cristã do divino, e articulado 
segundo as três virtudes teologais — fé, esperança, 
caridade —, Simmel sustenta que Deus, como objeto 
da fé, é o produto abstrato das faculdades espirituais 
humanas. Deus como objeto de busca e fi m em si, 
ou então, fonte de esperança, é o precipitado da cau-
salidade concebida como energia indiferenciada: na 
objetivação do “ens perfectissimum”, a razão aplaca 
a busca do absoluto além de todas as particularida-
des. Finalmente, Deus como amor é a objetivação da 
necessidade de amar, em sua forma mais pura, isto é, 
libertada dos objetos individuais.270

À primeira vista, essas observações parecem lem-
brar as conhecidas teses reducionistas de Ludwig Feu-
erbach (e embora sob uma perspectiva funcionalista, 
as de Durkheim, sobre a gênese social das categorias 
do pensamento); na perspectiva relacionista, porém, 
elas não têm aquela pretensão de verdade que man-
tinham na fi losofi a materialista ou positivista. A pers-
pectiva relacionista de Simmel propõe-se, unicamen-
te, descrever o processo genético que liga a origem 

social da concepção do divino com o processo mais 
geral de abstração e objetivação das faculdades hu-
manas, sem pretender que a explicação sociogenética 
seja nem a única, nem superior àquela posta por ou-
tros saberes, “in primis” a teologia. De fato, na pers-
pectiva relacionista, tanto a sociologia como a fi lo-
sofi a são formas culturais de igual dignidade, porque 
assumem o mesmo material fenomênico sob, “a prio-
ri”, diferentes, específi cos dos respectivos campos.

É preciso diferenciar o relacionismo de Simmel do 
relativismo. De fato, no primeiro caso, existe uma arti-
culação e não uma não-relação entre as várias formas 
culturais,271 que assumem, sob os próprios princípios, 
os conteúdos da experiência sensível. Para Simmel, 
o mesmo mundo fenomênico constitui a base tanto 
para a cristalização da imagem dos deuses como para 
o processo de abstração das leis físicas: o mesmo ma-
terial sensível é assumido sob formas diferentes — a 
religiosidade e a causalidade —, dando vida a duas 
esferas culturais distintas — a religião e a ciência. A 
partir desse enfoque, já podemos notar que Simmel 
supera, de uma vez, todo materialismo ou positivis-
mo: religião e ciência são consideradas atividades 
culturais que, tendo origem comum, têm uma mesma 
dignidade, e não se pode opor a primeira à segunda, 
como fi zeram Comte e Marx.

Em outras palavras, se conduzida coerentemente, 
a análise do processo genético da religião, em pers-
pectiva relacionista, não implica, por si, um julga-
mento metafísico sobre a existência ou não de Deus. 
O julgamento ontológico sobre o objeto da religião é 
subtraído da sociologia, enquanto ela é disciplina que 
se coloca num plano empírico, como é evidente, por 
exemplo, também na posição metodológica assumi-
da por Weber, contemporâneo de Simmel e com po-
sições semelhantes ao Methodensstreit.272 O próprio 
Simmel, encerrando Die Religion, exprime com clare-
za a própria adesão ao “agnosticismo metodológico” 
weberiano, antecipando a mais conhecida posição 
weberiana do unmusikelish: ao cientista social cabe 
um comportamento avaliativo em relação à religião 
e aos valores; isso signifi ca apenas que as próprias 
convicções sobre questões últimas não devem des-
viar a pesquisa, e não que o cientista social deva ser 
ateu. Pelo contrário, para a religião acontece a mes-
ma coisa que para a música: quem não tem ouvidos 
para ela, difi cilmente poderá apreciar uma sinfonia.

II. Da teoria das formas provém uma segunda con-
seqüência para a análise dos fenômenos religiosos. 
Se, para Simmel, a atividade do “a priori” religioso 
constitui a religião, tal processo genético, porém, não 
acontece casual ou arbitrariamente. Ao contrário, 
para Simmel existem três áreas ou âmbitos de vida, 
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onde é mais provável que se verifi que tal atividade 
constitutiva dos símbolos religiosos, em particular da 
idéia do divino, que é o objeto de referência princi-
pal do sentimento religioso subjetivo, a fé. Em outras 
palavras, se, em linha de princípio, toda a experiên-
cia humana pode ser assumida sob o “a priori” reli-
gioso, para Simmel, porém, existem âmbitos de vida, 
nos quais as probabilidades que tal atividade genéti-
ca plasme símbolos religiosos são mais altas: trata-se 
do comportamento humano diante da natureza, da 
própria sorte e dos outros homens. Vamos examiná-
las brevemente.

a) Natureza e religiosidade. O primeiro âmbito de 
vida é o comportamento humano em relação à natu-
reza. Simmel considera banal a crítica iluminista da 
religião, para a qual a idéia de Deus Criador seria uma 
“hipertrofi a da necessidade de causalidade”.273 Ele se 
propõe tornar compreensível o processo de objetiva-
ção da religião a partir de dentro e, por isso, delineia 
a gênese da idéia de Deus como criador do mundo a 
partir do problema da causalidade vista em sua infi ni-
tude, isto é, assumida sob o “a priori” religioso. Essa 
idéia brota da seqüência das causas e dos efeitos: 
considerando o contraste entre a limitação dos da-
dos e a ilimitação da cadeia causal, o homem adverte 
um sentido de insatisfação, que desemboca na na-
difi cação do existente e na busca do transcendente. 
Mas o resultado, esclarece Simmel, não constitui um 
elemento sobreposto, e sim uma conexão que brota 
no interior do processo cognoscitivo. E esse sentido 
do ilimitado não é imediatamente religioso, isto é, 
não desemboca, necessariamente, na idéia de Deus 
Criador, como término do processo causal; de fato, 
pode igualmente dar lugar ao conceito de natureza e, 
portanto, abrir à refl exão fi losófi ca. Ele chega a cris-
talizar-se na idéia de Deus Criador somente quando 
colocado “sob a proteção da religiosidade”,274 isto é, 
da forma religiosa.

b) O homem e a própria sorte. Simmel nota a ampla 
variedade de comportamentos humanos em relação à 
própria sorte. O comportamento pode ser fatalista ou 
rebelde, otimista ou desesperado, descontente ou sa-
tisfeito e, além disso, pode ser completamente irreli-
gioso ou profundamente religioso. Este último caso se 
verifi ca quando a qualidade particular do sentimento, 
de exaltação ou contrição, em si mesmo religioso, se 
volta para o problema da própria sorte.275

c) A religião como forma da realidade. Neste ter-
ceiro âmbito genetico da religião, Simmel também 
sustenta que a religiosidade pode dar forma própria 
a relações sociais originariamente não-religiosas. Ele 
sublinha que em certas condições, como enfrentar o 

perigo pela pátria, o patriotismo carrega-se de uma 
tal intensidade emotiva a ponto de assumir uma to-
nalidade religiosa que, em casos normais, não pode-
ria ser adquirido unicamente em virtude da lei ou do 
costume.276

Desta análise dos três âmbitos em que se desen-
volve o processo genético da religião Simmel con-
sidera confi rmada a sua tese de fundo: longe de ser 
reduzível a outros campos da atividade humana, 
como pretendia a crítica iluminista, a religião tem a 
sua própria especifi cidade, reconduzível à atividade 
da religiosidade. Em cada uma das áreas, as vivên-
cias, originadas em contacto com a natureza com a 
interrogação sobre a sorte individual ou no decorrer 
das relações sociais, são assumidas sob o “a priori” 
religioso, o qual lhes confere uma forma específi ca.

Simmel também admite a reversibilidade do pro-
cesso e isso constitui um aspecto que torna a sua 
teoria da religião mais fl exível do que a teoria fun-
cionalista. Simmel oferece vários exemplos em apoio 
à sua tese da reversibilidade entre relações sociais e 
sentimentos, tornada possível graças à reversibilida-
de das próprias relações, à capacidade de as mesmas 
se adaptarem a formas diferentes. Realizando rápi-
dos “excursus” na história das religiões, Simmel visa 
a mostrar o nexo existente entre as transformações 
sociais e o “a priori” religioso: tanto a coesão como 
a transformação social são formas de relações que 
supõem o mesmo conteúdo prático de vida. Além 
disso, ele sublinha que, quando as exigências sociais 
atingiram um grau sufi ciente de estabilidade e de har-
monia emotiva, então elas são colocadas sob a égide 
da religião, e são, por assim dizer, “consagradas”. As 
prescrições higiênicas da lei mosaica, o homicídio ou 
o perjúrio punidos pelos bispos germânicos na alta 
Idade Média são, para Simmel, exemplos de como 
certas relações e modos de vida, ao atingirem uma 
certa relevância social, assumem, juntamente com a 
estabilidade, uma “aura” sagrada, isto é, são transfe-
ridos da esfera cultural na qual se originaram para se 
colocarem na esfera religiosa.

Contudo, a passagem para outra e mais elevada 
esfera na ordem simbólica não é possível para qual-
quer modalidade de vida social. De fato, a partir do 
texto de Simmel parece argüir que a forma religiosa 
é atribuída unicamente àquelas modalidades de vida 
social que são suscetíveis de adquirir um valor sim-
bólico mais elevado. Talvez não esteja longe do pen-
samento de Simmel a hipótese de que a “capacidade 
simbólica” seja uma propriedade com intensidade 
variada, que as diversas relações sociais possuem, de 
modo que somente aquelas de maior densidade so-
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cial e relevância afetiva podem ser assumidas sob a 
forma religiosa. Consegue-se esse assumir pela ana-
logia, a qual, para Simmel, não é 

uma igualdade acidental dos fenômenos independen-
tes uns dos outros, e sim uma unidade de categoria 
psicológica, que se manifesta, às vezes, no material 
da reciprocidade humana, e que substancia (não por 
transformação, mas por imposição direta da forma) es-
tes mesmos impulsos na forma religiosa.277

III. Simmel dirige sua atenção para o processo que 
leva à constituição da religião como forma cultural 
independente, capaz de assumir em si relações so-
ciais que tiveram origens em outros âmbitos.

Para Simmel, a constituição de um tipo específi co 
de religiosidade é permitido pela capacidade simbó-
lica de algumas relações sociais particulares e, antes 
de tudo, aquelas estabelecidas em família e na co-
munidade social: são as relações afetivas, expressivas 
e de dependência, como aquelas entre fi lhos e pais, 
entre o patriota e a pátria, entre o fi lantropo e a hu-
manidade, entre o operário e a classe social em luta, 
entre o conquistado e o conquistador, entre o nobre 
consciente do seu “status” e a aristocracia, entre o 
bom soldado e o seu exército. Trata-se de relações 
e conteúdos emocionais dotados de uma tonalidade 
particular, que Simmel chama de “piedade”, isto é, 
“uma modalidade emocional particular do espírito. 
A piedade é uma emoção da alma que se transforma 
em religião quando se projeta em formas específi cas. 
Convém notar que o termo latino pietas indica um 
comportamento de devoção, tanto para com o ho-
mem como para com Deus. A piedade, que é a reli-
giosidade num estádio quase fl uido, não se cristaliza, 
necessariamente, em formas estáveis de comporta-
mento em relação aos deuses, isto é, em religião”,278 
mas permanece como uma atividade do espírito que 
permite a sua formação.

Para Simmel, como para Durkheim, a religião 
formaliza e consagra os laços sociais pré-existen-
tes, contribuindo, por sua vez, para reforçá-los me-
diante a legitimação que acontece pela consagração 
dos mesmos; todavia, diferentemente de Durkheim, 
para Simmel a religião não é a simples representa-
ção simbólica de relações e normas já existentes na 
sociedade. As normas provenientes da ligação social 
assumem, na perspectiva de Simmel, uma nova in-
tensidade e globalidade, que provém de energias in-
teriores de origem diferente. As normas religiosas não 
são a simples reproposição das sanções sociais pré-
existentes, nem é possível colher o signifi cado dos 
objetos religiosos mediante uma simples soma das re-
lações sociais que formam o seu conteúdo. Simmel, 

portanto, vislumbra uma circularidade entre relações 
sociais e o “a priori” religioso: o conteúdo, graças à 
própria capacidade autônoma simbólica, pode infl uir 
na formação dos objetos transcendentais, revelando 
novos signifi cados religiosos. Por sua vez, tais objetos 
revestem as relações sociais de um novo caráter e de 
um poder sagrado.

O código binário adotado por Simmel, isto é, a ten-
são entre religiosidade e religião, permite-lhe estabe-
lecer a distinção entre religião e sociedade, para além 
da diferença meramente simbólica que Durkheim diz 
existir, e, além disso, permite-lhe colher o nexo entre 
dinâmica evolutiva social e mudança dentro da esfe-
ra religiosa.

Ao mostrar as analogias existentes entre compor-
tamento social e comportamento religioso, Simmel 
mostra também as funções sociais exercidas pela re-
ligião, seja no plano “micro”, seja no plano “macro”. 
Simmel nota que a fé em Deus traz para o indivíduo 
tranqüilidade nas adversidades, confi ança no futuro, 
capacidade de substituir os valores que se revelam 
caducos. A analogia existente entre atitudes seme-
lhantes — a confi ança em si mesmo, a fé nos outros 
e a fé em Deus — permite que o simbolismo religioso 
adquira precisas funções sociais no plano individual, 
tais como a segurança e a adaptação emotiva.

A fé, porém, exerce uma importante função inte-
gradora com relação ao sistema social. Simmel ousa 
afi rmar:

Estou certo de que, sem ela (a fé religiosa, n. d. tr.), a 
sociedade, tal como a conhecemos, não poderia existir. 
Nossa fé inabalável num ser humano ou coletivo, mui-
to além de qualquer prova, e, não raro, contra toda pro-
va, é um dos sólidos vínculos que mantêm a sociedade 
unida. Com freqüência, a obediência passiva não se 
funda no reconhecimento do direito e da superioridade 
do outro, nem se enraíza no amor e na submissão; mas, 
antes, é a fé no poder, no mérito, na irresistível força e 
na bondade do outro.279

A fé na transcendência, que é considerada a mais 
espiritual, revela-se como uma “força sociológica”, 
capaz de ligar faculdades diferentes e numerosas que 
lhe são semelhantes, como o conhecimento, a von-
tade, a emoção, e de dar forma à religião como prá-
tica social. Todavia, como vimos anteriormente, aqui 
também vale o recíproco, isto é: no objeto da fé são 
transfi guradas tendências da alma e relações sociais. 
Esse processo de objetivação das vivências indivi-
duais, longe de constituir uma alienação que empo-
brece a realidade humana (é este o sentido diferente 
que Simmel introduz no esquema genético proposto, 
primeiramente, por Feuerbach), contribui poderosa-
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mente para consolidar os laços sociais; isso por causa 
da analogia, a qual, tornando possível a objetivação, 
provoca um efeito positivo também sobre o outro 
pólo da relação, isto é, sobre o próprio social.

A unidade do grupo social também é um lugar 
no qual se revela a analogia existente entre a for-
ma social e aquela religiosa. Contudo, para Simmel, 
diferentemente de para Durkheim, a religião não é 
apenas o símbolo da unidade do grupo social, mas 
tem uma relativa independência. Simmel reconhe-
ce, como Durkheim, que as exigências práticas da 
existência, especialmente a necessidade de coesão 
do grupo para enfrentar os ataques dos inimigos e os 
perigos do ambiente natural, solidifi cam os laços so-
ciais; a unidade do grupo torna-se, assim, a base para 
conceber a unidade da existência mais além da sua 
heterogeneidade, e o todo é sublimado na unidade 
religiosa da existência, sustentada pelo conceito de 
Deus. Todavia, uma vez constituída, a forma religio-
sa elucida uma atividade autônoma, como se pode 
ver pelas vicissitudes do cristianismo primitivo. Com 
o declínio do mundo antigo, a Igreja, graças à forte 
coesão social atingida, nas comunidades, objeto de 
perseguição, acabou atribuindo-se um valor abso-
luto, como se fosse a realização do Reino de Deus 
anunciado por Jesus. Para Simmel, isso constitui um 
exemplo que confi rma, posteriormente, a analogia 
existente entre o social e a religiosidade:

Aqui aparece, claramente, que o valor da religião é o 
de exprimir a forma sociológica da reciprocidade, que 
nós chamamos de unidade de grupo.280

Todavia, de forma diferente do que acontece nas 
várias teorias reducionistas, para Simmel não é lícito 
dessa analogia deduzir o caráter fi ctício da religião. 
Esta é, sem dúvida, real, justamente por causa das 
funções exercidas e dos novos processos simbólicos 
que introduz no social.

De fato, somente na esfera religiosa é possível re-
alizar, simbolicamente, a unidade da sociedade, isto 
é, aquela coesão perfeita do grupo, imune das riva-
lidades surgidas da competição entre os membros, 
que, na vida cotidiana, é uma tensão destinada a ser 
frustrada perenemente. Na vida litúrgica — a cele-
bração dos sacramentos, como a comunhão, ou de 
festa religiosas, como o Natal —, Simmel vê realiza-
da, efetivamente, a unidade do grupo social. De fato, 
somente no plano simbólico é possível atingir aquela 
igualdade perfeita que se deseja no plano social, isto 
é, a consecução, por parte de cada membro da socie-
dade, dos mesmos fi ns mediante os mesmos meios. 
Além disso, a unidade é atingida sem provocar rivali-
dades ou rancores e no respeito à liberdade de cada 

um, isto é, evitando recorrer à coerção. Simmel mos-
tra a importante função integradora das festividades 
religiosas, como o Natal, nas quais o aspecto que é o 
apelo à interioridade: 

Elas suprimem radicalmente as barreiras que habitual-
mente isolam os indivíduos em suas simpatias e repul-
sas. Assim, o princípio social de conciliação transcende 
o caráter sociologicamente estabelecido para se atingir a 
interioridade destas festas religiosas, e o seu espírito re-
cebe disso um simbolismo universal e positivo,281 o sim-
bolismo da paz e da unidade entre os homens e povos.

No cristianismo, a capacidade de a religião repre-
sentar, simbolicamente, a unidade do grupo social 
aparece em grau mais elevado, mesmo se — e talvez 
justamente por isso —, nas outras esferas de vida, tal 
unidade esteja longe de ser efetiva. Os indivíduos po-
dem estar em contraste entre si, seja como cidadãos, 
seja como concorrentes no campo econômico, ou 
podem até ser malfeitores, mas, como crentes, po-
rém, todos fazem parte da mesma comunidade e têm 
acesso aos mesmos bens religiosos. Simmel descobre 
que a função integradora elucidada pelo cristianismo 
é o resultado de um longo processo evolutivo, marca-
do pela progressiva transcendência da divindade em 
relação ao grupo social.

IV. Simmel descobre uma oposição profunda e 
grávida de conseqüências entre o indivíduo e a so-
ciedade. Esta aspira à totalidade e à unidade orgânica 
e, por isso, requer que o indivíduo se identifi que com 
o próprio papel. Mas a isso opõe-se a tendência do 
indivíduo de conceber a unidade da sociedade como 
expressão da própria individualidade. Para Simmel, 
como para Durkheim, confi gura-se um contraste en-
tre primado do social e auto-realização individual, 
que ele resolve de maneira oposta à do perito francês. 
Todas as simpatias de Simmel são para os esforços 
do indivíduo para defender a própria auto-determina-
ção, das coerções sociais, e para conseguir a própria 
afi rmação na sociedade.282

Na esfera religiosa, o contraste entre individual e 
social encontrou sua expressão teológica na questão 
do livre-arbítrio, que Simmel resume na seguinte per-
gunta: “A vontade divina, soberana e absoluta do de-
vir universal, determina o homem a ponto de ele não 
ter mais nem liberdade, nem responsabilidade?”283 
Simmel observa que a resposta teológica restabele-
ce, em nível simbólico, um confl ito — que não pode 
ser eliminado, e que é próprio da cultura moderna 
—,284entre o desejo de liberdade e de autonomia ao 
dar sentido ao mundo, de um lado, e a importância 
de pertencer a uma ordem da qual advém a própria 
segurança, mesmo se obtida a preço de subordinação 
aos imperativos sociais.285
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A analogia entre o religioso e o social encontra, 
aqui, sua dimensão mais profunda. Contudo, trata-se 
de duas esferas distintas, pois somente na religiosa é 
possível encontrar a conciliação entre as exigências 
opostas do indivíduo e as da sociedade. Também no 
confl ito entre indivíduo e sociedade Simmel vê um 
paralelismo entre evolução social e concepções reli-
giosas. De modo particular, a divisão do trabalho não 
apenas constitui um processo de diferenciação social 
e econômica, mas, ao mesmo tempo, coordenando 
os papéis individuais, coloca as bases sociais da con-
cepção da unidade simbólica da sociedade, a qual, 
por sua vez, constitui o corretivo dos antagonismos 
individualizantes, suscitados pelo mercado. No pro-
cesso de diferenciação social, porém, existem tam-
bém aspectos que se opõem à integração social: se é 
verdade que a divisão social do trabalho cria maior 
interdependência entre os indivíduos, ao mesmo 
tempo, através da crescente especialização e racio-
nalização, cria as premissas para um maior individu-
alismo e, portanto, para um antagonismo crescente e 
estendido a um grupo maior de indivíduos.

Simmel concorda, aqui, com a análise que 
Durkheim tinha desenvolvido na Divisão do trabalho 

social (1893), não condividindo, porém, de maneira 
alguma, o primado que o colega francês assinalara 
ao todo social: suas simpatias são para o indivíduo, 
e lamenta o sacrifício das exigências pessoais sobre 
o altar do bem coletivo.286 Por isso, somente em nível 
religioso é possível recompor aquilo que a divisão 
social do trabalho e o mercado tendem a dividir e 
a contrapor. Somente nesta esfera cultural o coleti-
vo não se contrapõe ao individual, como é evidente 
no caso da oração comum. Se a divisão do trabalho 
produz a fragmentação dos signifi cados em todos os 
campos, na esfera religiosa, porém, diferentemente 
daquela social, existem amplos recursos simbólicos 
para conferir sentido e sublimar os confl itos.

Desse modo, satisfazendo as mais profundas exi-
gências do indivíduo para o absoluto, a religião exer-
ce aquela que, em termos específi cos, retomando a 
expressão de Bryan R. Wilson, podemos chamar de 
uma “função soteriológica”.287 Ela brota do fato que as 
relações sociais, transformadas por efeito do “a prio-
ri” religioso, não constituem uma simples duplicata 
da realidade; ao contrário, esse “duplo”, que é mais 
puro e perfeito do que o social, reverbera, por sua 
vez, luz nova sobre a realidade, permitindo restaba-
lecer a antinomia entre indivíduo e sociedade, que, 
de outra maneira, seria insanável.

V. Para Simmel, a evolução religiosa tende sem-
pre para uma maior diferenciação, dentro da religião, 
entre a relação direta e imediata do indivíduo com a 

divindade, e aquela mediata do próprio grupo social. 
Enquanto este último tipo de relações parece ser ca-
racterístico das sociedades primitivas e antigas, em 
que domina, também na religião, o particularismo e 
o exclusivismo, o relacionamento direto e imediato 
do indivíduo com a divindade afi rma-se no cristia-
nismo, que instaurou uma concepção universalista e 
aberta, inclusive para quem não pertence a um dado 
grupo social.

O Deus dos cristãos foi o primeiro a expandir a pró-
pria esfera de influência para quem ainda não acredi-
tava nele. De todas as forças vitais, ele foi o primeiro a 
quebrar o exclusivismo do grupo social, que até então 
havia dominado todos os interesses dos membros, no 
espaço e no tempo.288

Parece apresentar-se, aqui, o grande tema webe-
riano da racionalização, mesmo se mais na perspec-
tiva, que será assumida por Parsons, da universaliza-
ção dos valores, e não do desencanto do mundo.289 
Seguindo sempre o “fi o vermelho” da analogia entre 
concepção do divino e formação do grupo social, 
Simmel descreve a dinâmica interna da tendência re-
ligiosa universal.

A idéia de universalidade, surgida historicamente 
com o cristianismo, constitui, para Simmel, a crista-
lização de relações sociais de particular intensidade 
dentro do grupo. Aqui, porém, o “a priori” religioso 
adquire uma independência tal do conteúdo, a pon-
to de ultrapassar, qualitativamente, o nível atingido 
pelas condições sociais e pelas relações sociais que 
lhe serviram de premissas. Esse excesso da forma re-
ligiosa a respeito do conteúdo social é evidente nas 
tensões internas que se verifi cam entre o grupo social 
e o indivíduo, a partir da concepção cristã. De fato, 
o cristianismo, afi rmando relacionamento privilegia-
do entre o indivíduo e Deus, subtrai o primeiro da 
subordinação social, que constitui regra nas outras 
religiões. O valor absoluto do indivíduo, por sua vez, 
constitui a base para a afi rmação histórica de um 
novo tipo de religiosidade, que é, por excelência, in-
dividual: o misticismo.

Também nesse caso, a condição de possibilidade 
para a institucionalização do novo grau da evolução 
religiosa é a analogia entre o social e o religioso. Desta 
vez, tal condição é dada não pela natureza, mas pela

unidade enigmática (do grupo social, n. d. tr.), que leva 
uma vida produtiva para além dos indivíduos e segundo 
suas normas supra-individuais. Como diante da nature-
za, a reação religiosa brota, aqui, do sentimento prático 
de solidão e de impossibilidade de uma explicação te-
órica. Essa reação, evidentemente, não é característica 
do grupo, que representa a totalidade dos indivíduos.290
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No Die Religion, Simmel não aprofunda, como 
esperaríamos por coerência interna do discurso, a 
análise da religiosidade mística, limitando-se a mos-
trar, tratando da diferenciação social, que a religião 
individual é o correlato simbólico da afi rmação do 
indivíduo no plano social, mas purifi cada das tensões 
e dos antagonismos que a caracterizam na sociedade 
moderna. Todavia, é possível ver o quanto seja im-
portante, para Simmel, esta última objetivação do “a 
priori” religioso, no papel de que esta se reveste nas 
obras posteriores. Por exemplo, em L’etica e i proble-

mi della cultura moderna, Simmel291 afi rma que, nos 
escritos do místico alemão mestre Eckhart, “mani-
festa-se o fato de que a condição religiosa, em sua 
unidade, é o verdadeiro religiosum: nisto consistiria 
a verdadeira unidade com Deus”. O místico é aque-
le que é reconciliado completamente com a própria 
vida pelo “a priori” religioso, a ponto de não neces-
sitar de uma religião. São os outros homens que têm 
necessidade dos dogmas e dos ritos:

A vida deles não é transcendente em si; por isso an-
seiam por um transcendente diante de si mesmos. Não 
são religiosos, por isso querem ter uma religião. Por ou-
tro lado, porém, a excessiva plenitude do homem reli-
gioso freqüentemente reflui para um dogma.292

Em outras palavras, para Simmel a religiosidade 
mística plasma toda a vida interior do sujeito, é um 
puro processo que transfi gura continuamente o fl uxo 
das vivências, o Erleben, embora mantendo, diferen-
temente do comportamento panteísta, a consciência 
e a individualidade.

Para Simmel, o misticismo encontra novas possibi-
lidades de afi rmação na época contemporânea, pois 
trata-se de um tipo de religiosidade que satisfaz a ten-
dência geral para uma maior individualização e uni-
versalização. Como Simmel esclarece, em Il confl itto 

della cultura moderna, “muitas personalidades espiri-
tualmente avançadas satisfazem suas necessidades re-
ligiosas com o misticismo”, abandonando as Igrejas, 
porque “nele é suprimida a estabilidade de contornos 
e a determinação de confi ns da forma religiosa”.293 
A tendência para o misticismo é dupla: de um lado, 
evidencia-se uma forma religiosa nova; do outro, está 
mais aberta para acolher novos conteúdos, porque 
menos estruturada; é uma “ilimitada amplidão do 
sentimento religioso que não se choca com nenhu-
ma barreira dogmática”; é “um aprofundamento dele 
numa infi nidade sem forma”.294 O êxito da diferencia-
ção social e religiosa parece concordar, ao indicar a 
emergência de uma forma religiosa individual, capaz 
de colocar-se em relação imediata com a infi nitude 
do real, sem a mediação da religião institucional.

O misticismo, porém, não é o último estágio na 
evolução dos tipos de religiosidade. Simmel, anteci-
pando, na Die Religion, as posições que assumirá na 
Intuizione della vita (1918) e no Rembrandt (1919), 
vislumbra uma tendência de fundo para a dissolução 
das formas religiosas na vida religiosa, “na religiosi-
dade enquanto caráter puramente funcional do pro-
cesso interior da vida”.295 O “a priori” religioso, depois 
de expressar-se nos tipos de religiosidade do particu-
larismo, do universalismo e do misticismo, dissolve-
se como forma-mundo específi ca, para coincidir com 
o próprio Erleben.

No estágio final a que esta transforrnação interna do 
modo de sentir visa, a religião se realizaria como uma 
espécie de imediata forma de vida, não como uma úni-
ca melodia na sinfonia da vida, e sim qual tonalidade 
em que esta, como tudo, é executada.296

Em outras palavras, a totalidade da vida, à qual. 
anseia o “a priori” religioso, dando forrna às relações 
sociais e às vivências, pode ser conseguida somente 
a preço da dissolução da própria forma como algo de 
distinto, e no tornar-se uma tonalidade que, como tal, 
permeia qualquer conteúdo. Simmel, porém, com a 
identifi cação de vida e religiosidade, feita nas obras 
do último período, ultrapassa claramente o âmbito 
sociológico em que se coloca Die Religion, e sua pes-
quisa desemboca no metafísico, como é evidente no 
terceiro e último período de sua atividade intelectu-
al, conhecido como “fi losofi a da vida”.297 Permanece, 
contudo, uma certa unidade na obra de Simmel, pelo 
menos em nível de sensibilidade geral e de método: 
como na fase relacionista, assim a fi losofi a da vida é 
também uma fi losofi a peculiar. Trata-se de uma meta-
física sem pressupostos, ou seja, sem outro princípio 
unitário a não ser vida que “transcende também a si 
mesma”. Ela representa a realização, na própria vida de 
Simmel, da religiosidade individual como forma pura.

VI. Desta exposição sintética dos temas da obra 
principal de Simmel sobre a religião parece que emer-
giram duas ordens de contribuições para a renovação 
da sociologia da religião hodierna. A primeira diz res-
peito à possibilidade de renovação epistemológica, 
oferecida pela teoria das formas culturais e, em ge-
ral, pela perspectiva relacionista. A segunda série de 
contribuições se atém à possibilidade de interpretar 
a nova sensibilidade religiosa, característica de clima 
cultural atual, indicado pela metáfora da “socieda-
de pós-moderna”, à qual dedicaremos, mais adiante, 
uma exposição mais aprofundada.298

Sob o primeiro aspecto, as possibilidades de re-
novação epistemológica da sociologia da religião 
devem ser conseguidas superando a obscuridade e 
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assistematicidade da obra de Simmel, difi culdades 
essas reconhecidas pelo próprio autor.299 A nosso ver, 
a maior fecundidade da contribuição de Simmel con-
siste na possibilidade de postular não apenas uma 
categoria que unifi que todos os fenômenos religio-
sos, isto é, o sagrado, mas um conjunto de categorias 
— seria melhor falar de formas culturais religiosas —, 
que dependem de outras tantas formações sociais. 
Sagrado, fé, piedade, misticismo: para Simmel, não 
se trata de conceitos contrapostos, de modo que cada 
um deles, tomado separadamente, falhe na pretensão 
de prestar conta da poliedricidade do fenômeno re-
ligioso, assim como se apresenta nas várias épocas 
e religiões. Trata-se, ao invés, de formas diferentes e 
complementares, cada qual representando um con-
densado de relações sociais determinadas, originadas 
em épocas diferentes e caracterizadas por modalida-
des específi cas de expressão social da única tensão 
para a transcendência.

Neste ponto, delineia-se a tarefa de dar expressão 
ao pensamento profundo de Simmel, opondo-se à sua 
“sistemática assistematicidade”, isto é, tentando for-
mular uma teoria das formas religiosas. Não é este o 
lugar para realizar uma tal empresa; podemos apenas 
remeter a alguns ensaios, nos quais discutimos estes 
e outros temas,300 na perspectiva da sociologia rela-
cional, que nos parece ser a mais homogênea para o 
enfoque de Simmel. De fato, esta teoria301 não somen-
te assume a relação social como objeto específi co da 
sociologia,302 como também tem o mérito, a nosso ver, 
de mostrar que a relação social, analiticamente, pode 
ser decomposta nos dois aspectos que passam a cons-
tituir o próprio fato social, isto é, o aspecto simbólico 
e o estrutural, e que, na teoria sociológica contem-
porânea, aparecem muito freqüentemente cindidos 
ou artifi cialmente contrapostos. De fato, basta pensar 
que o aspecto simbólico foi evidenciado pela socio-
logia abrangente e pela fenomenologia social (inclu-
ídos os diversos desenvolvimentos posteriores: inte-
racionismo simbólico, etnometodologia etc.), muitas 
vezes em contraposição com o estrutural, sobre o 
qual tinham insistido, talvez de maneira muitas ve-
zes unilateral, a sociologia marxista e a funcionalista. 
Raramente o fato social foi visto como integração das 
perspectivas simbólica e estrutural: freqüentemen-
te, a análise foi conduzida em termos de “aut... aut” 
ao invés de “et... et”, isto é, pondo em relação, num 
plano de reciprocidade, os elementos de valor e nor-
mativos com aqueles instrumentais e condicionais.

A sociologia da religião de Simmel, assim como 
sua sociologia geral, agora estão em consonância 
com a teoria relacional, tanto do ponto de vista epis-
temológico como metodológico. De fato, como su-

blinhamos, mais de uma vez, ao expor a Die Religion, 
Simmel mostra, continuamente, que as formas reli-
giosas são o produto do assumir de dadas relações 
sociais (o aspecto estrutural) sob o “a priori” religioso 
(o aspecto simbólico). Em perspectiva evolutiva, Sim-
mel sublinha a emergência de formas religiosas dis-
tintas — sagrado, fé, piedade, misticismo —, sendo 
que cada uma delas constitui a cristalização, em nível 
religioso, de determinadas relações sociais e que, por 
sua vez, contribui para detonar determinados proces-
sos sociais. Se não se quisesse dar a impressão de 
ler Simmel numa perspectiva evolucionista, poder-se-
ia sugerir a idéia que a primeira forma cultural — o 
sagrado — se cristaliza nas sociedades pré-literárias, 
enquanto corresponde a relações sociais nas quais, 
como oportunamente sublinhou Durkheim, a indivi-
dualidade aparece fundida na consciência coletiva, 
e nas quais o tacto social prescreve comportamentos 
regulados por um cócligo moral rigidamente binário. 
Por sua vez, fé, piedade e misticismo aparecem como 
formas culturais que, embora tenham sido cristaliza-
das nas formações sociais pré-modernas, assumem 
importância crescente, a partir do surgimento da so-
ciedade moderna, correspondendo à primeira dife-
renciação entre individualidade e consciência cole-
tiva. Finalmente, a coincidência entre religiosidade e 
forma de vida, que Simmel vislumbra como tendên-
cia de fundo na sociedade contemporânea, pode ser 
considerada uma interessante antecipação de uma 
das diversas modalidades com que a “pós-moder-
nidade” se relaciona com a religião, dentro de uma 
modalidade geral que Jameson303 chamou de pastiche.

Contudo, não devemos cair no erro de conside-
rar esta teoria das formas religiosas numa perspecti-
va evolucionista, ou — o que é fundamentalmente o 
mesmo — numa ótica modernista. Simmel antecipa a 
“pós-modernidade”, na medida em que dá a entender 
que sagrado, fé, piedade, misticismo, religiosidade 
difundida na vida são formas juntamente presentes, 
na mesma sociedade, em medida variada e segun-
do processualidades diferentes. Essa perspectiva pa-
rece-nos particularmente fecunda para interpretar a 
polivalência assumida pelos fenômenos religiosos na 
sociedade e para tentar compor o debate entre os de-
fensores do “eclipse do sagrado” e, ao contrário, do 
seu “retorno”, sobre o que falaremos mais adiante.304 
As dúvidas recentemente levantadas por Beckford305 
sobre a validade heurística do conceito de sagrado, 
juntamente com os equívocos gerados pelas diferen-
tes teorias da secularização,306 talvez entendida como 
um decréscimo da esfera sacral que se traduz ime-
diatamente no crescimento da esfera profana, ama-
durecem os tempos para uma “nova” sociologia da 
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religião, capaz de superar a dicotomia durkheimiana 
entre sagrado e profano.

O surgimento dos novos movimentos religiosos 
em nível internacional,307 assim como os fenômenos, 
registrados também na Itália, na contramão do trend 

secularizante,308 exigem, de fato, uma nova perspec-
tiva teórica. Atitudes e práticas dessecularizantes de 
sujeitos e movimentos não podem ser interpretados, 
imediatamente, como um novo processo de ressacra-
lização. De fato, notamos modalidades não-sacrais 
de relação com a transcendência, que, para serem 
adequadamente compreendidas, postulam a utiliza-
ção de novas categorias e de abordagens mais fl e-
xíveis, em sintonia com a autocompreensão da so-

ciedade “pós-moderna”. Parece-nos que o enfoque 
de Simmel, fornecendo justamente um conjunto de 
categorias aptas para distinguir as formas sacrais (em 
baixa, na sociedade moderna) de outras formas reli-
giosas (fé, piedade e misticismo), que estão em alta, 
não somente podem dar uma poderosa contribuição 
à compreensão do fenômeno religioso na sociedade, 
“pós-moderna”, mas que também pode constituir um 
ponto de referência para uma sociologia da cultura 
renovada, que constitui um dos resultados mais inte-
ressantes do “novo movimento teórico” na sociologia 
dos anos 80, como procuraremos mostrar nas consi-
derações seguintes.

Notas
* Texto extraído da obra A religião na sociedade pós-moderna, de Stefano Martelli, São Paulo, Paulinas, 1995, pp 217-259.
263 Simmel tornou-se conhecido, na Itália, por meio de Antonio Banfi, que foi seu aluno, em Berlim. 

Primeiramente, foram traduzidas as obras do último período (a “filosofia da vida”); as obras sociológicas, 
porém, continuaram inacessíveis ao leitor italiano até pouco tempo, ainda que sobre “La Riforma Sociale”, 
de 1898, tivesse aparecido a tradução do fundamental ensaio Das Probleme der Soziologie (G. Simmel, 
Sociologia, Comunità, Milano, 1989, 5-39). Uma nova tentativa de difundir o pensamento sociológico de 
Simmel foi realizada por Roberto Michels nos anos 30, com a tradução do c. 6 da Soziologie (cf. Simmel, 
L’intersecarsi dei cerchi sociali (1934), in R. Michels, ao cuidado de, Politica ed economia, UTET, Torino).

264 A partir dos anos 70 foram traduzidas quase todas as obras sociológicas de Simmei por vários peritos 
italianos, como Carlo Mongardini (Cf. Simmel, Il conflitto della cultura moderna e altri saggi, Bulzoni, 
Roma, 1976; Idem, Il dominio, Bulzoni, Roma, 1978), Alessandro Cavalli (cf. Simmel, Filosofia fiel denaro, 
UTET, Torino, 1984; Idem, sociologia), Bruno Accarino, (cf. Simmel, I problemi della filosofia della storia, 
Marietti, Casale Monferrato, 1982), Alessandro Dai Lago, (cf. Simmel, Forme e giochi di società. Problermi 

fondamentali della sociologia, Feltrinelli, Milano, 1983), e outros mais.
 Na prática, todas as obras principais de Simmel foram traduzidas para o italiano, exceto a obra Die 

Religion (Mütten und Loening, Frankfurt a. M., 1906,  2. ed. acr. 1912, 3. ed., 1922).
265 Na Itália, não se deu atenção a esta obra, e isso contrasta com a atenção que lhe foi dada em outros países: 

as traduções francesas e inglesas da obra estão disponíveis desde os anos 60. Na Alemanha saíram diversos 
estudos a respeito, e recentemente Horst.-J. Helle organizaram a edição crítica e completa dos numerosos 
escritos de Simmel sobre a religião; cf. G. Simmel, Gesammelte Schriften zur Religionsoziologie, Duncker 
& Humblot V., Berlim, 1989. A espera de uma anunciada tradução italiana desta preciosa coleção (aos 
cuidados de R. Cipriani), nós demos dela uma ampla síntese, no estudo La forma pura. Religiosità e 

relazione sociali nell’opera “Die Religion” di G. Simmel, que aparece no volume de Ampola-Martelli, ao 
cuidado de, Questioni e metodi in sociologia della religione, em via de publicação.

266 A nosso ver, para identificar a posição epistemológica de Simmel, o termo menos preconceituoso é 
“relacionismo”. Ele parece-nos expressar melhor a intenção profunda da teoria do conhecimento de 
Simmel, o propósito de superar o dualismo sujeito/objeto, assumindo a relação como forma que constitui 
qualquer campo de pesquisa. Para Simmel, em sociologia, objeto próprio da análise sociológica é a relação 
social. Para uma interpretação de Simmel em chave de teoria relacional, cf.: P. Donati, La categoria della 

relazione sociale moderna e post-rnoderna, comunicação feita no encontro europeu “Amalfi”, apostilado, 
1988, especialmente o par. 3, 9-11, agora em C. Mongardini-M. L. Maniscalco, ao cuidado de, Moderno 

e postmoderno. Crisi di identità di una cultura e ruolo della sociologia, Bulzoni, Roma, 1990.
 Por sua vez, Helle, em seu aprofundado estudo do pensamento simmeliano, explica a acusação de relativismo 

feita contra Simmel e, ao mesmo tempo, a rejeita: “quem permanece ligado ao pensamento conceitual 
estático não vê, no enfoque de Simmel, senão a dissolução de toda estabilidade e, conseqüentemente, 
presumirá um relativismo que confiaria a escolha das normas do agir ao “gosto” individual. Simmel, 
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porém, não quer substituir um valor supremo estaticamente concebido por um outro estaticamente 
concebido, nem quer desdogmatizar uma variedade de impostações dogmáticas a serem deixadas à livre 
escolha. Quer, ao invés, ligar a orientação suprema e última à própria dinâmica... Para Simmel interessa o 
processo no qual se confere valor, no qual se desenvolve a valoração, e quer orientar a sua ética conforme 
a dinâmica desse processo. O tema do processo valorativo leva-lo-á até à sua Philosophie des Geldes”, isto 
é, a Filosofia del denaro (cf. H. J. Helle, Epistemologia ed evoluzionismo in G. Simmel in “Idee”, (1988) 
7/8, 25-40, especialmente 16-17).

267 Antonio Banfi esclareceu muito bem o significado da epistemologia simmeliana e em particular do conceito 
de “a priori”, ao qual Simmel chega na Filosofia del denaro, após a crítica a Rickert e aos neo-kantianos: 
“O a priori sujeito quanto o objeto constituem os princípios gerais de coordenação da vida e se expressam 
nas exigências ideais que orientam a cultura... Poderemos dizer que a atitude de Simmel permanece 
sempre fenomenológica e não transcendental” (cf. A. Banfi, Georg Simmel e la filosofia della vita, in 
Idem, Filsofi contemporanei, Parenti, Milano-Firenze, 1961-172s). Para a relação entre a epistemologia de 
Simmel e a escola de Baden, cf. P. Rossi, Lo storicismo tedesco contemporaneo, 3. ed., Einaudi, Torino, 
1979, p. III, 187-247. Analisamos detalhadamente a epistemologia de Simmel no estudo La forma pura, 
ao qual remetemos para outros aprofundamentos.

 Simmel precedeu, e certamente influenciou, as aquisições dos sociólogos do conhecimento, especialmente 
M. Scheler, Sociologia del sapere, 2. ed., Abete, Roma, 1976; de K. Mannheim, Ideologia e utopia, 4.ed., Il 
Mulino, Bologna, 1985, e de A. Schültz, La fenomenologia del mondo sociale, Il Mulino, Bologna, 1974.

268 Cf. Simmel, Die Religion, 9-10.
269 Cf. G. Simmel, L’etica e i problemi della cultura moderna, Guida, Napoli, 1968, 75.
270 Cf. Simmel, L’etica e i problemi della cultura moderna, 49ss.
271 Freund individuou a autêntica originalidade da sociologia da cultura simmeliana na concepção da oposição 

entre formas e vida, pela qual aquelas surgem desta como “configurações cristalizadas”, subsistem em base de 
sua lógica imanente, inclusive opondo-se a esta; em seguida, porém, são também desestruturadas e novamente 
plasmadas pelo fluxo incessante da própria vida (cf. J. Freund, Introduction, in G. Simmel, Sociologie et 

épistémologie, PUF, Paris, 1981, 7-78, especialmente 34-49). Dalziel Duncan, por sua vez, frisou muito 
bem o “caráter autônomo” das formas sociais, especialmente da sociabilidade, que define a forma lúdica 
(play-form) da associação (sociation) entre indivíduos (cf. H. Dalziel Duncan, Simmel’s lmage of Society, 
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Le Bras e a sociologia religiosa*

Stefano Martelli

A atividade de sociólogos de inspiração cristã, 
como Toniolo, Sturzo e inclusive Troeltsch, constituem 
exemplos de como sociologia e teologia, diferente-
mente de tudo quanto sustentaram Comte e Marx, po-
dem estabelecer relações não-confl itivas, a partir dos 
“propósitos metafísicos” dos pesquisadores, que se 
tornam critérios hermenêuticos no trabalho de coleta 
e interpretação dos dados. Com a sociologie religieu-
se de Gabriel Le Bras (1891-1969), porém, se esta-
belece um nexo orgânico entre sociologia e religião-
de-Igreja: a partir dos anos 30, na França, e com par-
ticular intensidade, após a Segunda Guerra, também 
em outros países (Holanda, Bélgica, Alemanha Oci-
dental, Espanha e Itália), instaura-se uma relação de 
tipo institucional entre sociologia e pastoral.1 De fato, 
em várias dioceses surgiram centros de pesquisa so-
cioreligiosa e foram criadas duas instituições interna-
cionais: as Conferências Internacionais de Sociologia 
Religiosa (CISR), fundadas em 1946, em Lovaina, pelo 
cônego Leclerq,2 e a Federação Internacional dos Ins-
titutos de Pesquisas Sociais e Socioreligiosas (FERES).

As fi nalidades dessa nova colaboração entre so-
ciólogos, de um lado, e teólogos e pastoralistas, de 
outro, foram indicadas com lucidez pelo próprio Le 
Bras, no apelo lançado em 1931 para se fazer um exa-
me minucioso do estado do catolicismo nas diversas 
regiões da França, das quais as primeiras sondagens 
haviam revelado as diversidades até surpreendentes.3 
O projeto de Le Bras era o de realizar em todo lugar, 
em âmbito paroquial e depois diocesano, pesquisas 
precisas, voltadas a recolher todos os dados históri-
cos disponíveis e a estabelecer o nível da prática re-
ligiosa da população, como premissa para orientar a 
ação pastoral dos párocos e bispos, de maneira mais 
consciente da situação histórico-religiosa em que es-
tavam trabalhando.

Com essa impostação, substancialmente nova no 
quadro de relações entre sociologia e religião, Le Bras 
chegara na base de uma pessoal elaboração de múl-
tiplos infl uxos intelectuais. Sua formação científi ca o 
advertira sobre a espessura da dimensão histórica e 
da relevância dos institutos jurídicos na vida social 
de um povo; o ensino de direito canônico na univer-

sidade de Estrasburgo colocara-o em contacto com 
Marc Bloch e Lucien Febvre,4 fundadores da escola 
histórica dos “Annales”, que lhe abriram novas pers-
pectivas nas pesquisas histórico-religiosas. Por meio 
de Georges Gurvitch5 entrara em contacto com a so-
ciologia, em cujo conhecimento ele tivera ocasião de 
aprofundar-se quando, em 1929, na Sorbonne, teve 
relacionamentos amigáveis com Marcel Mauss, Cé-
lestin Bouglé, Maurice Halbwachs e outros expoentes 
da escola durkheimiana.6

O resultado dessas múltiplas infl uências foi o 
aparecimento de uma sociologie religieuse que, di-
ferentemente da sociologia durkheimiana,7 voltava 
sua atenção mais para os dados histórico, religiosos, 
estatísticos e jurídicos, inclusive contemporâneos, do 
que para aqueles etno-antropológicos, tirados das so-
ciedades pré-literárias. Rompendo as vacilações dos 
durkheimianos, Le Bras efetuava, assim, uma signifi ca-
tiva reorientação da disciplina, focalizando a atenção 
sobre a situação da religião na sociedade moderna.

I. As três principais características da abordagem 
ao fenômeno religioso da escola de Gabriel Le Bras 
provêm de sua formação jurídica e histórica: o colo-
car-se conscientemente dentro da instituição eclesial, 
a insistência em respeitar os rigorosos critérios meto-
dológicos na coleta de dados socioreligiosos.

A primeira característica nasce da convicção, ama-
durecida nos estudos, sobre as instituições jurídicas 
eclesiais do Ocidente, de que a Igreja é a instituição 
social mais importante e que dela surgiram numero-
sas outras instituições.8 Isso induziu Le Bras a consi-
derar o fenômeno religioso principalmente sob a di-
mensão institucional, isto é, como religião-de-Igreja. 
Para Le Bras, a função da sociologia religiosa consiste 
em averiguar a prática religiosa, entendida como in-
dício de pertença eclesial.9 Segundo ele, o interesse 
central da sociologia religiosa consiste em medir a 
obediência de uma população aos preceitos da Igre-
ja; a vitalidade religiosa também é defi nida com base 
na observância, ou não, das crenças ou dos preceitos 
morais estabelecidos pela instituição eclesial. Certa-
mente, existem pessoas que pertencem a outras con-
fi ssões cristãs, ou de outra religião, mas Le Bras, na 
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tipologia dos praticantes que propõe, denomina-os, 
primeiro, “dissidentes” e, depois, mais oportunamen-
te, “não-católicos”.10 Em resumo, Le Bras coloca-se, 
conscientemente, dentro do catolicismo, confi ando 
à sociologia religiosa — talvez mais corretamente 
“sociologia do catolicismo”, como propõem Maître11 
e Grumelli,12 a tarefa de estudar a conformidade de 
uma população aos preceitos eclesiais. Le Bras pre-
fere não ocupar-se dos outros possíveis objetos da 
sociologia religiosa, como a religião popular ou as 
crenças, deixando isso para os estudiosos do folclore 
ou para os teólogos.

Em outras palavras, para Le Bras a religiosidade 
individual de que fala Thomas Luckmann13 é mais um 
objeto ilegítimo da sociologia religiosa do que um ob-
jeto irrelevante. Ele não a leva em consideração, não 
porque seja um fenômeno limitado ao seu tempo: na 
verdade, os livres-pensadores são bem conhecidos na 
França e o próprio Le Bras lembra que a irreligião está 
difundida em certos municípios ao redor de Paris. 
De fato, Le Bras está convencido, diferentemente de 
Durkheim, de que não há, fora da instituição eclesial, 
outras instituições sociais legitimadas para defi nir 
como “religiosas” as crenças ou as práticas morais; 
conseqüentemente, a sociologia medirá o comporta-
mento religioso, adotando os critérios da prática reli-
giosa defi nidos pela instituição eclesial. Com isso, ele 
não pretende afi rmar que o comportamento exterior 
esgote, em si mesmo, a experiência religiosa: Le Bras 
está profundamente ciente da existência de múltiplas 
dimensões do fenômeno religioso e, mesmo que não 
chegue a distinguir, como o fazem Glock e Stark,14 
cinco dimensões. Ele, porém, cita expressamente a 
dimensão espiritual ou psicológica.15 Contudo, Le 
Bras é do parecer que tal dimensão caiba à teologia, 
isto é, se coloque num âmbito que necessariamente 
escape dos meios de uma disciplina empírica, como 
o é a sociologia. Portanto, ele considera que sua tarefa 
seja a de medir o mais exatamente possível a prática 
religiosa, entendida como comportamento exterior, 
mediante a qual pode chegar à vitalidade religiosa de 
um povo. Essa obra é científi ca e pastoral ao mesmo 
tempo, e permitirá desfazer chavões como “a França 
católica” ou “a França incrédula”: para Le Brás, são 
“ilusões verbais”,16 lugares comuns que se prestam 
para mitizações ou para usos ideológicos.

Na verdade, para ele urge a tarefa de desfazer a ig-
norância sobre a efetiva situação da religião na Fran-
ça. Convida pastores e teólogos a estudarem a realida-
de socioreligiosa do próprio território, a serem menos 
“negligentes do concreto”.17 Inspirando-se no mapa 
da França política traçada por Siegfred em 1913,18 
Le Bras concebe um projeto grandioso, ou seja, dese-

nhar um outro mapa da França, o socioreligioso, en-
tendido como descoberta e explicação do conjunto 
de ligações, naturais e artifi ciais, que uma sociedade 
estabeleceu com o seu próprio território.19

Para enfrentar essa imensa tarefa, Le Bras recor-
re amplamente ao método histórico, encorajado 
por Marc Bloch. Essa é a segunda característica da 
contribuição da escola de Le Bras ao fenômeno re-
ligioso. Os ensaios recolhidos nos dois volumes dos 
Études de sociologie religieuse (1955), fruto do traba-
lho preparatório exercido na Introduction à l’historie 
de la pratique religieuse en France,20 constituem o 
exemplo da fecundidade da perspectiva histórica, 
para reconstruir o pano de fundo do comportamento 
religioso da população francesa. Basta pensar que a 
análise dos dados relativos à diocese de Auxerre em 
dois períodos históricos distantes, como a época me-
rovíngia e o século de Luís XIV,21 permite descobrir 
episódios de secularização dos bens religiosos já no 
século VII, e estudar as relativas estratégias eclesiais 
de reação aos mesmos. Por sua vez, a reconstrução 
da história dos cruzeiros rurais na Bretanha22 não 
é, de forma alguma, uma mostra de erudição, mas 
acaba descobrindo as funções sociais desses monu-
mentos, à sombra dos quais desenvolveram-se não 
apenas as tradições religiosas populares ou a vida 
artística, mas também institucionalizou-se a ativida-
de jurídica (estipulação de pactos, administração da 
justiça, cobrança de tributos).23

O quadro geral que Le Bras traça da história reli-
giosa da Bretanha24 também chega a resultados que 
tornam bem mais complexo o julgamento sobre aqui-
lo que se considera a base tradicional do catolicismo 
na França: também nessa região, a análise histórica 
revela a alternância de períodos de devoção (por 
exemplo, nos séculos IX, XII, XVII e XIX) e de relaxa-
mento (períodos intermediários). Le Bras descobre as 
características da religiosidade do povo bretão, mais 
inclinado a ouvir a voz do sentimento do que o racio-
cínio teológico e, portanto, mais atraído por formas 
de misticismo, que encontram expressão nas fi guras 
de santos como Grignon de Monfort, bem como a 
permanência, sob comportamentos cristãos, de anti-
gas crenças ou práticas mágicas.

Le Bras analisa, com particular atenção, as mu-
danças acontecidas na Bretanha após a Revolução 
Francesa e a restauração, descobrindo a persistên-
cia das tradições católicas até o período anterior à 
guerra, não obstante os processos de laicização do 
Estado: disso são indicadores adequados a elevada 
taxa de prática religiosa (quase 90% da população), 
o número elevado de ordenações sacerdotais, a ati-
vidade de fundação de novos colégios, conventos e 
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escolas. Le Bras resume as conclusòes do seu estudo 
da seguinte maneira:

A primeira certeza que se tira disso é que as idéias cor-
rentes sobre o catolicismo bretão são sumárias e ilu-
sórias. Falar de fé tradicional dos bretões é simplificar 
excessivamente a realidade histórica, pois na Bretanha 
sempre houve a coexistência das crenças primitivas, da 
ortodoxia católica e da oposição à Igreja. A influência 
dessas diferentes tendências foi muito descontínua: a 
períodos de devoção seguiram-se outros de indiferen-
ça, muitas foram as idades do ferro e nenhuma do ouro. 
Particularmente impressionantes são as diferenças entre 
a alta e a baixa Bretanha, entre os povoados do mar e 
os dos montes, entre as cidades e os campos.25

Em resumo, os resultados obtidos com o método 
histórico, nesta e em outras pesquisas coletadas nos 
Études, permitem a Le Bras descobrir, no andamento 
dos fenômenos religiosos, mais descontinuidades do 
que continuidades: em vez de evolução linear, como 
sustentarão os teóricos da secularização, depois dele 
(cf. cap. 3), o que caracteriza a religiosidade no “lon-
go período” é antes um andamento de tipo oscila-
tório que, além do mais, apresenta fortes diferenças 
territoriais dentro da mesma região.

A terceira característica da sociologia religiosa de 
Le Bras, proveniente da sua formação científi ca, é o 
recurso à estatística na coleta de dados. De um lado, 
Le Bras denuncia o descuido das fontes civis ao con-
siderar a dimensão religiosa da vida social francesa, 
recorrendo a uma sarcástica observação sobre os cri-
térios dos recenseamentos: “Contam-se os bois e os 
cavalos, mas quem se preocupa de contar os católicos 
praticantes, cujo número é, em nossa terra, igualmen-
te apreciável”.26 Por outro lado, Le Bras não perde 
ocasião para convidar os párocos e os encarregados 
da pastoral, que desejam ser seus colaboradores, para 
que observem todas as precauções metodológicas no 
paciente trabalho de coleta dos dados.27 Ele indica as 
estatísticas civis como o modelo de rigor com o qual 
devem confrontar-se e ao qual devem referir-se na com-
preensão da situação socioreligiosa de um território, 
além de efetuarem eventuais tentativas de compara-
ção tanto no plano sincrônico como no diacrônico.28

Partindo da morfologia social e das estatísticas civis 
(dados sociodemográfi cos como base, com particular 
atenção aos índices de natalidade, casamento, insta-
bilidade conjugal, desvio e criminalidade etc.), e com-
pletando tais observações com referências à história 
social, à evolução dos costumes e do direito, como 
também à geografi a, Le Bras chega à classifi cação do 
comportamento religioso dos franceses em tipologias, 
como momento preliminar para a reconstrução do 
andamento da prática religiosa nas diversas regiões.

II. Os apelos de Le Bras para se fazer recensea-
mentos em âmbito territorial, a fi m de realizar o pro-
jetado mapa socioreligioso da França, não foram em 
vão. Mesmo se, num momento de desânimo, Le Bras 
teve de confi ar ao cônego Boulard, seu fi el colabo-
rador desde 1945, a própria amargura porque “tais 
pesquisas não interessam a ninguém”,29 após quinze 
anos de intensa atividade, o balanço das pesquisas 
socioreligiosas era muito positivo. Das 92 dioceses 
francesas, 51 foram recenseadas por profi ssionais 
qualifi cados, que seguiam os critérios indicados por 
Le Bras. O próprio Boulard, depois de uma primei-
ra tentativa,30 publicara o Mapa da prática religiosa 
na França rural.31 Todavia, esse mapa deixava, deli-
beradamente, em branco as zonas de grande densi-
dade urbana, onde é muito mais difícil, em relação 
aos campos, medir a prática religiosa. Somente em 
pesquisas posteriores, que trouxeram a solução de 
ulteriores problemas metodológicos, e com a ajuda 
do belga Jean Rémy, Boulard pôde delinear a situa-
ção da prática religiosa na França.32 Todavia, somente 
cinqüenta anos após a sua formulação, o programa 
indicado por Le Bras foi realizado, com a publicação 
do monumental Atlas da prática religiosa dos católi-
cos na França.33

As últimas e mais aperfeiçoadas elaborações con-
tribuíram para tornar mais claro e detalhado um pa-
norama que já tinha sido delineado, em seus termos 
essenciais, desde as primeiras sínteses de Le Bras. Sob 
o ponto de vista da sociologia religiosa, a França se 
distingue em três grandes áreas: a zona de observân-
cia regular, a de acentuado conformismo sazonal, e a 
de acentuado distanciamento da Igreja.34 A primeira 
zona, de prática mais intensa, compreende três gran-
des regiões: o Noroeste (Bretanha, Vandea), o Nor-
deste e o Leste (Alsácia, Lorena) e o maciço central, 
ao qual se acrescentam pequenas regiões, onde os 
observantes do preceito pascal constituem a maioria 
da população (região basca, terras frias do Delfi na-
do, Savóia, Quéiras, Jura). A zona “fi el” à religião-
de-igreja (o mesmo se poderia dizer das outras áreas) 
não constitui uma realidade uniforme; ao contrário, é 
possível encontrar variações até dentro da mesma re-
gião ou da mesma cidade. Neste último caso, observa 
Le Bras, as diferenças de prática são a “tradução urba-
na do contraste entre a burguesia e o proletariado”.35

Em outras palavras, se a partir das pesquisas reali-
zadas nos anos 50 o catolicismo francês estava soli-
damente enraizado no campo, nem por isso Le Bras 
deixou-se desviar pela fácil dicotomia entre campo 
“fi el” e cidade “fonte de irreligião”. Le Bras está su-
fi cientemente ciente tanto da mutabilidade histórica 
das orientações de classe para com a religião como do 
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caráter cativante que a cidade exerce sobre o campo, 
sob o ponto de vista da inovação social. Quanto ao 
primeiro aspecto, ele observa que, nos séculos XVII e 
XVIII, a burguesia foi um estrato onde eram comuns 
as manifestações de irreligiosidade,36 ao passo que, 
agora, ela aparece mais praticante e respeitadora da 
religião, também com a fi nalidade de conservar o sta-
tu quo em relação à ameaça ao próprio poder consti-
tuído pelo proletariado urbano.

Quanto ao aspecto do dimorfi smo religioso entre 
cidade e campo, para Le Bras a observância religiosa 
dos camponeses é muito frágil, pois está pouco en-
raizada interiormente e baseada mais no costume e 
no controle social. Ele observa, ironicamente, que, 
“de cem agricultores que se estabelecem em Paris, 
há noventa que, saindo da estação de Montparnas-
se, deixam de ser praticantes”.37 Têm razão, portanto, 
aqueles que dizem que a cidade tem um efeito de per-
versão da religião? Arredio à preguiça intelectual, Le 
Bras descobre o caráter ambivalente da urbanização: 
se é verdade que a cidade se distingue por um modo 
de vida leigo, que se subtrai à força das tradições, 
entre as quais a religiosa, por outro lado ela oferece 
um ambiente que estimula a inovação também nesse 
campo, favorecendo, assim, a formação de uma elite 
de cristãos leigos, conscientes da própria identidade 
e sensíveis à vivacidade cultural. Se o fi m de um ca-
tolicismo tradicional está ligado à difusão do estilo 
de vida urbano, nem por isso Le Bras considera que 
tal tendência assinale o fi m do catolicismo francês: “É 
nas cidades que se forma, se desenvolve, se reforça o 
espírito novo, do século e da Igreja: a Igreja se renova 
e renova a sua prática nas grandes cidades”.38

Em resumo, se em muitas partes do mundo católi-
co olhou-se com medo para os processos de urbani-
zação e industrialização, considerando a sociedade 
moderna portadora de uma secularização irreversí-
vel, esse não é o comportamento de Le Bras. Suspen-
dendo, por um momento, o costumeiro estilo de pru-
dente exposição dos fatos que aprendeu com a dupla 
formação histórica e jurídica, Le Bras propõe a previ-
são de que “a França se encaminha para o predomí-
nio das práticas globais e para uma prática que será 
totalmente minoritária, mas verdadeiramente religio-
sa”.39 Se os dados coletados por seus herdeiros no 
Atlas confi rmam o “fi m da civilização paroquial”,40 
e se as dimensões dessa minoria “verdadeiramente 
religiosa” são para alguns verdadeiramente mínimas, 
restam, contudo, indiscutíveis, as constatações das 
quais Le Bras parte, isto é, que o termo “descristiani-
zação” é equívoco, pois não leva em conta que tenha 
existido alguma vez uma sociedade verdadeiramente 
cristã. “Toda a nossa obra de sociólogo e historiador é 

um protesto contra a imagem idílica da Idade Média 
cristã e, ao mesmo tempo, é uma homenagem à ação 
civilizadora da Igreja”, afi rma Le Bras em um seu co-
nhecido artigo, no qual ele resume a sua concepção 
da relação entre catolicismo e história moderna.41 Em 
outras palavras, para Le Bras a França ainda hoje está 
para ser “cristianizada”.

III. Enquanto ainda não estava seguro de atingir 
a meta perseguida há anos, isto é, o recenseamen-
to socioreligioso do território francês, Le Bras não 
renunciava em apontar aos próprios colaboradores 
empenhos ulteriores dentro de um cenário bem mais 
amplo. Num escrito dos anos 50, ele anuncia que 
o recenseamento42 “se estenderá, pouco a pouco, a 
todos os países cristãos”. Estimulados por seu exem-
plo e pelo de seus colaboradores (entre os quais re-
cordamos F. Boulard, P. Droulers, J. Lebret, S. Ligier, 
L. Gros, J. Labbens, R. Daille, R. P. Marre-André, J. 
Verscheure),43 em vários países europeus numero-
sos pesquisadores puseram-se à obra, e foram ins-
tituídos alguns centros de pesquisa socioreligiosa. A 
Holanda foi a primeira, com a fundação do “Katho-
liek Sociaal Kerkelijk Instituut”, a seguir o trabalho 
pioneiro de Le Bras, realizando recenseamentos e 
publicando relatórios sobre a situação socioreligiosa 
do país. Na Bélgica, sobressaiu-se a atividade dos so-
ciólogos do “Centre des Recherches Sócio-Religieu-
ses” da Universidade Católica de Lovaina: além do 
já citado Jean Rémy, recordamos Françoise Houtart, 
atual diretor da revista “Social Compass” e fundador 
do Centro (em 1955), do qual fazem parte também 
Liliane Voyé e Karl Dobbelaere, atual presidente da 
SISR, a “Societé Internationale de Sociologie des Re-
ligions” (ex CISR).44

Na Áustria, o Centro de Pesquisas Socioreligiosas 
(IKIKS) realizou pesquisas nas principais cidades. As 
diversas pesquisas feitas na Suíça foram recolhidas 
no volume de Pilloud, Pratique religieuse de la Suis-
se Romande, enquanto, na Espanha, especialmente 
Duocastella45 sobressaiu-se no estudo da prática re-
ligiosa urbana, principalmente em Madri e Barcelo-
na. Na Inglaterra, diversos estudos estatísticos foram 
realizados, nos anos 60, pelo “Demographic Survey” 
da “Newman Association” e, mais recentemente, por 
Michael Hornsby-Smith.46 Nos Estados Unidos fo-
ram realizados estudos, principalmente por Joseph 
Fichter e A. M. Greeley,47 enquanto no Canadá fo-
ram feitas pesquisas nas dioceses de Saint Jean e de 
Québec. Há também notícias de pesquisas realizadas 
em Portugal, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polônia 
e Irlanda.48 Os centros de pesquisas socioreligiosas 
(uns trinta no mundo todo) reuniram-se, desde 1958, 
numa federação, a FERES, com sede junto à Universi-
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dade Católica de Lovaina, na Bélgica, e deram vida à 
revista “Social Compass”.

Na Itália, a sociologia religiosa desenvolveu-se so-
mente a partir dos anos 50, graças ao ensino de P. 
Droulers, docente na Pontifícia Universidade Grego-
riana, e de A. Rimoldi, em Milão.49 Enquanto na Fran-
ça, Holanda e Bélgica as pesquisas sobre a prática 
religiosa já haviam passado da fase sociográfi ca para 
as primeiras generalizações, na Itália a introdução da 
sociologia religiosa confi gura-se com os caracteres 
de uma descoberta que é, ao mesmo tempo, a “re-
descoberta” da sociologia como disciplina científi ca, 
depois do parêntese da ditadura política do fascismo 
e da oposição intelectual de Croce e Gentile.

Como sabemos, a sociologia italiana, que havia 
realizado numerosas pesquisas nos primeiros anos 
deste século e tinha sido dignamente representada 
no contexto internacional por teóricos das elites (Vil-
fredo Pareto, Gaetano Mosca, Robert Michels),50 no 
período entre as duas guerras fora impedida a sua 
institucionalização em âmbito acadêmico, por causa 
da extrema oposição da fi losofi a idealista, do histori-
cismo de Croce, e da estatística. No difícil recomeço 
da sociologia italiana, após a longa interrupção do 
ensino e da pesquisa, era inevitável que também a so-
ciologia religiosa retomasse o caminho por meio de 
exemplos provenientes do exterior, confi gurando-se, 
primeiro, como sociografi a e, em seguida, enrique-
cendo-se, pouco a pouco, de considerações teóricas, 
na mesma época da recessão, no país, da produção 
sociológica estrutural-funcionalista, nos anos 60, e, 
depois, ampliando-se com a recessão de diversas cor-
rentes teóricas, nos anos subseqüentes.51

Já na fase pioneira, a sociologia religiosa italiana 
havia realizado algumas pesquisas que, pela quali-
dade, eram comparáveis àquelas feitas em contexto 
internacional, como a monografi a de Aldo Leoni so-
bre a diocese de Mântova,52 as pesquisas de Antonio 
Toldo sobre a prática dominical em Bolonha e nos 
vicariatos forâneos,53 e os estudos de Pier G. Grosso 
sobre a religiosidade juvenil.54 Depois vieram as pes-
quisas de Silvano Burgalassi, sobre a prática religiosa 
na Itália,55 e as contribuições de Antonio Grumelli, 
sobre a “sociologia do catolicismo”.56 No fi nal dos 
anos 50, os sociólogos que, na Itália, se preocupa-
vam com o fenômeno religioso eram sufi cientemente 
numerosos para fundar, em 1957, a primeira seção 
de sociologia constituída ofi cialmente nesse país,57 e 
para animar duas revistas: “Sociologia Religiosa” (Pá-
dua, 1957-1967) e “Lettera di Sociologia Religiosa” 
(Pisa, depois Roma, 1962-1967).58

A segunda fase, caracterizada por assumir expli-
citamente, na impostação das pesquisas, teorias so-
ciológicas, foi aberta por Le cristianità nascoste, obra 
na qual Burgalassi reelabora a teoria mertoniana da 
adaptação individual, combinando-a com uma intui-
ção do teólogo Schillebeeckx.59 A maior consciência 
teórica é acompanhada de um aperfeiçoamento me-
todológico, graças ao emprego nas pesquisas socio-
religiosas, de instrumentos estatísticos já aprovados 
nas survey.60 Nesse período, já havia aparecido o co-
nhecidíssimo L’eclissi del sacro nella civiltà industria-
le, no qual Acquaviva61 realiza uma interpretação de 
fontes secundárias relativas aos diversos aspectos da 
religiosidade institucional, à luz das principais teorias 
socio1ógicas e fenomenológicas da religião. O qua-
dro teórico da sociologia da religião italiana amplia-
se, graças a posteriores contribuições, como a impor-
tante convenção internacional realizada em Roma, 
em 1969, sobre Religião e Ateísmo nas Sociedades 
Secularizadas, da qual participaram Parsons, Luck-
mann, Bellah, Glock e outros.62 Panorâmicas poste-
riores foram oferecidas pelas antologias elaboradas 
por Acquaviva e Guizzardi sobre o debate originado 
por L’eclissi del sacro e sobre as teorias da seculariza-
ção,63 assim como por aquela de Franco Demarchi e 
Aldo Ellena sobre a relação entre industrialização e 
mudanças na religião.64

A partir dessas ampliações e consolidações do qua-
dro teórico, foram colocadas as premissas para uma 
consciência mais madura da relação entre pesquisas 
empíricas e refl exões teóricas, donde tomaram impul-
so os numerosos trabalhos surgidos nos anos seguin-
tes: no período 1970-1979, Dal Piaz catalogou, em 
sua Bibliografi a generale di sociologia delle religioni, 
quase 500 títulos de mais de 130 autores.65 Enquanto 
remetemos, para uma mais detalhada reconstrução, 
aos parágrafos do capítulo 4.2, limitamo-nos, aqui, a 
recordar, por óbvias razões de espaço, somente algu-
mas obras principais. A tradição das pesquisas sobre 
a prática religiosa da população foi continuada pe-
las pesquisas de Émile Pin,66 em Roma, de Giuseppe 
Scarvaglieri, em Assis e Reggio Emilia,67 de Massimo 
Ampola, em Livorno,68 às quais se deve acrescentar 
as pesquisas realizadas em segmentos de população, 
com características específi cas, como os jovens69 e os 
trabalhadores.70 São abertos novos fi lões de estudo, 
como as pesquisas sobre os fenômenos de contesta-
ção eclesial,71 a relação entre política e religião,72 e 
as pesquisas sobre religiosidade popular.73 Atenção 
nova é posta sobre a religiosidade do Mezzogiorno,74 
sobre as formas de religiosidade extra-eclesial,75 so-
bre associações eclesiais,76 e sobre os valores.77
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A produção sociológica italiana dos anos 70, a 
respeito dos fenômenos religiosos não pode, porém, 
ser reconduzida com os termos senão em parte, “so-
ciologia religiosa”. A pluralidade das opções teóricas 
adotadas e a evidente distância dos “propósitos me-
tafísicos” de alguns pesquisadores da instituição ecle-
sial constituem dois motivos fundamentais de desvio 
da primeira formulação disciplinar, evidenciada pela 
concomitante adoção de outros nomes, como “so-
ciologia da religião” ou, com menos freqüência, “so-
ciologia das religiões”. Alguns, como Gustavo Gui-
zzardi,78 propõem até uma “sociologia política das 
religiões”, com a fi nalidade de sublinhar a adoção 
de um paradigma específi co, aquele do “campo re-
ligioso” proposto por Pierre Bourdieu.79 Aqui, não é 
o caso de abrir uma discussão para estabelecer qual 
das diversas denominações seja preferível: todias as 
três podem aduzir argumentos dignos de atenção, en-
quanto o exemplo dado pelos clássicos da sociologia 
(Sociologie religieuse em Durkheim, Sociology of reli-
gion em Parsons e, em geral, nos autores anglo-ame-
ricanos, Religionssoziologie em Weber) é sufi ciente 
para legitimar todas as três. Parece-nos mais oportuno 
examinar as principais críticas movidas contra a so-
ciologia religiosa de Le Bras e concluir perguntando-
nos sobre os motivos da fraca institucionalização da 
disciplina, no panorama cientifi co italiano.

IV. A sociologia religiosa de Le Bras constitui uma 
tentativa explicita de estabelecer uma colaboração 
orgânica entre ciências sociais e teologia, no âmbito 
prático das questões organizativas e pastorais. Resga-
tando a sociologia da perspectiva adversativa e subs-
titutiva da religião que Comte lhe havia conferido,80 
a intenção de Le Bras e seus colaboradores foi aque-
la mais pragmática, embora talvez mais ingênua, de 
colocar a serviço dos bispos, padres e assistentes 
eclesiais os conhecimentos que os novos instrumen-
tos de análise social podiam oferecer. Nesse esforço 
inovador, que na França colocava em discussão uma 
situação de consolidada separação entre intelectuais 
“crentes” e “leigos”, Le Bras teve de superar várias 
perplexidades e resistências. Em seus escritos, ele 
mesmo mostra três objeções mais freqüentes dirigi-
das à sociologia religiosa nos ambientes eclesiais: o 
temor de indiscrições, por causa da divulgação de 
dados reservados; o risco de um efeito desmorali-
zante sobre o povo “fi el”, por causa da exposição de 
resultados pouco lisonjeiros sobre a religião; o mal-
estar por causa do agir “profanizante” da sociologia, 
que visa interpretar com causas puramente humanas 
comportamentos de natureza espiritual.81

Não obstante as argumentações aduzidas pelo pró-
prio Le Bras em defesa da sua atividade e de seus co-

laboradores, devemos constatar que, depois de quase 
cinqüenta anos do programa ofi cial da sociologia re-
ligiosa (1931), desconfi anças e resistências contra o 
emprego de métodos sociológicos ainda não desapa-
receram nos ambientes eclesiais. Todavia, devemos 
constatar que também nos ambientes “leigos” exis-
tem reservas ou, pelo menos, colocam-se obstáculos 
a quem procura analisar o fenômeno religioso sob o 
ponto de vista sociológico. Em outras palavras, pare-
ce-nos que a sociologia religiosa ainda hoje, espe-
cialmente na Itália, encontra-se numa situação difícil, 
por uma série de razões, que devem ser procuradas 
dentro da instituição eclesial, como também nos am-
bientes de pensamento “leigos”. Todavia, as duas or-
dens de razões tiveram um efeito convergente de tipo 
negativo para a própria sociologia religiosa, repercu-
tindo seja na atividade de pesquisa, seja colocando 
obstáculos à inserção de ensinamentos nos planos de 
estudo, tanto das faculdades de teologia como das 
universidades estatais. Examinemos, agora, separa-
damente, as causas daquela que Roberto Cipriani82 
chamou de “uma espécie de conspiração” entre a 
academia leiga e as faculdades de teologia na Itália.

Em âmbito eclesial, as razões mais profundas da 
fraca institucionalização da sociologia religiosa83 
devem ser procuradas não tanto nas desconfi anças 
e resistências que acenamos acima, e sim nas duas 
ordens de razões, que podemos chamar, respectiva-
mente, de “desilusão por excesso de expectativas” 
e de “perplexidade sobre a ambigüidade de resulta-
dos”. No primeiro caso, trata-se da desilusão em que 
se encontra aquele que espera da pesquisa socioló-
gica não apenas um quadro cognoscitivo da situa-
ção, mas também uma espécie de “prontuário” das 
soluções aos problemas pastorais, talvez com indi-
cação precisa das escolhas a serem feitas no plano 
operativo. É evidente que o melhor conhecimento da 
situação socioreligiosa de uma zona já é em si um 
objetivo relevante, e que as escolhas operativas di-
zem respeito a quem tem uma responsabilidade ins-
titucional; em outras palavras, o sociólogo não pode 
substituir o bispo ou os responsáveis por uma organi-
zação eclesial. Contudo, é possivel prever, no plano 
da pesquisa, a inserção de quesitos que, uma vez 
esclarecidos, podem inspirar, com clareza, a ação 
pastoral.84 Em outras palavras, pede-se tentar preve-
nir a “desilusão por excesso de expectativas”, que 
nasce do hiato ineliminável entre o conhecimento 
sociológico e a ação social (neste caso: pastoral), 
seja esclarecendo os limites intrínsecos da pesquisa 
socioreligiosa (que são, porém, os mesmos de qual-
quer pesquisa sociológica), seja conferindo à própria 
pesquisa um caráter “fi nalizado”.
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Mesmo admitindo que este primeiro tipo de difi -
culdade seja resolvido, isto é, que se obtenham resul-
tados cognoscitivos dentro de um projeto de pesquisa 
fi nalizado, nos ambientes eclesiais podem permane-
cer ainda perplexidades inerentes (e inelimináveis) à 
ambigüidade dos dados. As objeções feitas, geralmen-
te, dizem respeito à sobra de sentido que o comporta-
mento apresenta sobre os dados que dele podem ser 
quantifi cados; em outros casos, que tais dados resul-
tem ambíguos, prestando-se a diversas interpretações; 
em ambos os casos, dá-se como certa a inadequação 
da sociologia para colher a multidimensionalidade 
do fenômeno religioso. Devemos observar que essas 
críticas, embora mostrem exatamente a complexida-
de do fenômeno religioso, podem ser, porém, dirigi-
das também a outras disciplinas que se ocupam dos 
mesmos fenômenos, desde a psicologia e a antropo-
logia, desde a história até a teologia racional. De fato, 
somente uma compreensão eidética ou “de dentro”, 
própria dos fi lósofos sapienciais, pode superar os limi-
tes de qualquer logos, colhendo o fenômeno religioso 
em sua essência e, também, na sua indizibilidade.

O excesso de sentido, portanto, é um aspecto do 
agir humano que, como tal, deixa hermeneutica-
mente aberta a interpretação do fenômeno religioso 
a posteriores revisitações; é preciso, porém, colocar 
um limite, ditado pela racionalidade, ao aprofunda-
mento interpretativo, sem o qual esvai-se qualquer 
possibilidade de agir. Em outras palavras, trata-se 
de não se deixar prender pelo fascínio do “circulo 
hermenêutico”, ou seja, da espiral da “interpretação 
infi nita”, implícita na polivalência semântica do agir 
humano. De resto, também poder-se-ia fazer admo-
estação análoga à teologia, diante da abundância de 
interpretações teológicas atualmente oferecidas.

A solução mais razoável parece estar numa profí-
cua colaboração entre teologia e sociologia, endere-
çada para uma melhor defi nição dos pontos de refe-
rência para a pesquisa socioreligiosa (por exemplo: 
quem é cristão, que se entende por fé, em que con-
siste a experiência religiosa etc.). O esforço para uma 
renovada colaboração entre teologia e sociologia, 
desejada por Kaufmann e também praticada,85 pode-
ria assegurar as bases tanto para uma profícua siner-
gia hermenêutica como para uma operacionalização 
empírica dos indicadores usados na pesquisa socio-
lógica, permitindo, assim, reduzir a limites razoáveis 
a ambigüidade inevitável, conexa com a possibilida-
de de interpretação ilimitada do agir humano.

V. Outras e mais consistentes objeções à socio-
logia religiosa de Le Bras vieram de ambientes ex-
tra-eclesiais. Algumas provêm de dentro do próprio 
mundo sociológico e dizem respeito à insufi ciente 

espessura teórica da disciplina; outras, menos razoá-
veis, traduzem no plano prático uma atmosfera difun-
dida socialmente, que consiste em julgar irrelevante a 
religião na sociedade complexa.

Limitando-nos ao primeiro ponto, que é teorica-
mente mais fecundo, notamos que severas críticas à 
sociologia religiosa de Le Bras vieram de Thomas Lu-
ckmann e, mais recentemente, de Bryan R. Wilson e 
Gustavo Guizzardi. A obra de Le Bras e de sua escola 
é defi nida como sendo uma “sociografi a das Igrejas 
concebida de modo restrito”86 e “uma apologia teo-
lógica”87 do catolicismo que, além do mais, abre-se 
para poluições “sociométricas” de caráter pastoral. 
Na verdade, esta última acusação é feita por Guizzar-
di,88 mais a respeito dos lebrasianos (especialmente 
italianos) do que ao próprio Le Bras, ao qual se re-
conhece o mérito de ter colocado a distinção entre 
“sociologia científi ca” e “sociologia pastoral”.89 Para 
esses críticos, a sociologia religiosa é produto — limi-
tado e limitador — do contexto confessional em que 
nasceu: ela não contribuiu para o desenvolvimento da 
sociologia da religião, seja porque não tinha uma te-
oria sociológica geral de caráter explicativo, seja por-
que aceitava acriticamente a defi nição de comporta-
mento “religioso” oferecida pela instituição eclesial.

Sem dúvida, tais críticas tiveram o mérito de am-
pliar a perspectiva originária da sociologia religiosa, 
levantando novas problemáticas teóricas, como a 
questão da “religiosidade individual”, e fazendo pre-
visões, suscetíveis de confi rmações empíricas, sobre 
a difusão na sociedade moderna de atitudes novas, 
tais como a subjetivação das crenças (a bricolage de 
que fala Luckmann);90 fenômenos que não poderiam 
nem mesmo ser notados se permanecessem dentro 
da ótica da religião institucional, dentro da qual Le 
Bras formulara sua tipologia da prática religiosa.91 
Além disso, o apelo de Wilson à lição weberiana so-
bre a avaliabilidade certamente deve ser acolhido, 
pois constitui o horizonte que legitima a pretensão da 
sociologia de ser uma ciência universal, isto é, capaz 
de assumir como objeto próprio qualquer religião do 
mundo, sem que suas análises fi quem prejudicadas 
por causa da posição pessoal do sociólogo, em ma-
téria religiosa.

Contudo, as críticas dirigidas a Le Bras por Luck-
mann e outros, especialmente se consideradas em 
perspectiva histórica, nos parecem injustas. Como 
Burgalassi sustentou em várias ocasiões,92 a pouca 
espessura teórica atribuída, de forma crítica, a Le Bras 
deve ser contextualizada e reconduzida no quadro 
do devir da própria disciplina: outros sociólogos con-
temporâneos de Le Bras também apresentam um bai-
xo grau de elaboração teórica da sociologia empírica. 
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Além disso, o projeto de Le Bras e de seus colabora-
dores mais conscientes move-se num âmbito especi-
fi camente sociológico e não meramente sociográfi co; 
por exemplo, as pesquisas de Boulard e Rémy procu-
ram medir a infl uência da cultura regional no sistema 
de variáveis comumente levadas em consideração 
nas pesquisas socioreligiosas, a fi m de “fazer emergir 
o processo mediante o qual o fator religioso se torna 
um componente interno da própria cultura”.93

Portanto, o verdadeiro problema é se hoje a socio-
logia que estuda os fenômenos religiosos esteja em 
grau de oferecer uma teoria adequada e que possa ser 
traduzida em indicadores empíricos oportunamente 
comprovados. Parece-nos que, não obstante as nu-
merosas abordagens teóricas e empíricas dos últimos 
anos, ainda resta muito trabalho a fazer, como mos-
tram as discussões surgidas em torno das questões 
epistemológicas principais, evidenciadas, também, 
pela pluralidade de conceitos, teorias e métodos aos 
quais os sociólogos da religião recorrem hoje em 
dia.94 Pensemos no uso de conceitos diversos e ape-
nas parcialmente passíveis de sobreposição (sagrado, 
religioso, transcendência) para designar a mesma rea-
lidade fundante da experiência religiosa, assim como 
na diversidade de abordagens teóricas: fenomenoló-
gica, funcionalista, hermenêutica etc., que se fazem 
atualmente. Em geral, a tensão (talvez sem solução?) 
entre uma sociologia que weberianamente aceita con-
siderar como “religião” aquilo que assim é considera-
do pelas pessoas de uma dada sociedade e uma outra 
sociologia que durkheimianamente pretende defi nir 
o que seja religião com os seus próprios critérios.

Notamos que, por uma ironia da sorte, a tensão 
entre essas duas concepções opostas, que represen-
tam as altemativas existentes para o problema episte-
mológico principal da sociologia da religião — o do 
fundamento da defi nição — está condensado e quase 
oculto na paradoxal coincidência/oposição entre Le 
Bras e Durkheim. Para esses dois sociólogos france-
ses, a sociologia que estuda os fenômenos religiosos 
é sociologie religieuse e tem uma forte dimensão so-
cial e institucional; no entanto, sob a identidade da 
denominação, oculta-se a radical (e explorável) opo-
sição de referentes teóricos. Para Durkheim, o ponto 
de vista do qual se deve partir para a explicação dos 
fenômenos religiosos é a sociedade: a ligação social é 
“ipso facto” religiosa, da qual a religião institucional 
é, depois, a expressão simbólica. Mais alheio do que 
Durkheim às questões fi losófi cas por causa de sua 
formação histórico-jurídica, Le Bras prefere expor, 
primeiramente, os fatos coletados. Quando, porém, 

parte para afi rmações de princípio, parece condividir 
a tese, cara aos fenomenólogos, do “homo religio-
sus”. Todavia, para Le Bras é claro que a sociologia 
pode estudar a religião somente sob o ponto de vista 
da instituição eclesial e, sob essa perspectiva, não há 
nenhuma difi culdade em reconhecer a contribuição 
dada por Durkheim ao estudo sociológico do fenô-
meno religioso.95 Para Le Bras, contudo, a religiosida-
de é algo de interior e, na raiz, algo de sobrenatural, 
portanto não pode ser reconduzida geneticamente a 
episódios sociais de “efervescência coletiva”, como 
sustentou Durkheim. Além disso, tal dimensão espiri-
tual da religiosidade escapa aos métodos empíricos; 
o que podemos averiguar empiricamente são apenas 
os atos públicos, isto é, a prática religiosa e devo-
cional, que é assumida como expressão manifesta do 
comportamento interior e interpretada conforme as 
defi nições dadas pela instituição eclesial, não pelo 
pensamento leigo. Reencontramos, aqui, ocultas 
pela coincidência do nome, as raízes da radical opo-
sição de Le Bras a Durkheim; para este, a sociedade 
é constitutivamente religiosa, tanto que Pradès96 fala 
de durkheimiana, enquanto para Le Bras a sociedade 
torna-se religiosa somente em relação com uma insti-
tuição que o é constitutivamente. Portanto, a sociolo-
gia religiosa deve assumir dela defi nições e normas.

Le Bras e Durkheim representam, assim, os ca-
beças de uma radical diversidade de interesses cog-
noscitivos e de fundamentos epistemológicos: a ex-
plicação religiosa da irreligião, para quem segue o 
exemplo de Le Bras, a explicação irreligiosa da reli-
gião para quem segue Durkheim. Essa radical oposi-
ção remete-nos a duas concepções especulativas da 
relação entre sociologia e religião, que, no entanto, 
permanecem dentro de uma concepção “positiva” da 
realidade, comum tanto à concepção teológica que 
prevalece na religião-de-Igreja, o tomismo, como ao 
seu antagonista leigo, o positivismo. Permanecendo 
dentro de uma concepção fi losófi ca positiva e “realis-
ta” da realidade, não nos parece que as críticas feitas 
por posições positivistas a Le Bras possam apresentar 
maiores pretensões de superioridade. Em nosso modo 
de ver, que quer encontrar novas perspectivas para a 
sociologia da religião, somente pode negar validade 
à concepção realista, que está na base das duas ver-
sões internas à sociologie religieuse, e abraçar posi-
ções nominalistas, nas várias versões oferecidas pelas 
fi losofi as do “pós-moderno”, do niquilismo à herme-
nêutica, como veremos melhor no último capítulo, 
dedicado ao futuro da religião no novo clima cultu-
ral, que denominamos “sociedade pós-moderna”.
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77 Cf. C. Calvanuso-S. Abbruzzese, Indagine sui valori in Italia, SEI, Torino, 1985; A. Ardigò-F. Garelli, Valori, 
scienza e trascendenza, I: Una ricerca empirica sulla dimensione etica e religiosa fra gli scienziati italiani, 
Fondazione “G. Agnelli”, Torino, 1989; S. Burgalassi e outros, I valori nella ricerca sociologica, in “Studi 
Sociali” XXIX (1990) 3-4.
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catholic era?, in “Archives des Sciences Sociales des Religions” 42 (1976), 97,116; Idem, ao cuidado de, Il 
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79 Cf. P. Bourdieu, Génèse et structure du champ religieux, in “Revue Française de Sociologie” XII(1971), 
295-334. Tradução brasileira, apud A economia das trocas simbólicas, Perspectiva, São Paulo, 1974. Idem, 
Une intérpretation de la théorie de la religion selon Max Weber, in “Archives Européenne de Sociologie” 
(1971) 3, 1-21; Idem, La production de la croyance: contribution à une économie des biens symboliques, 
in “Actes de la Recherche en Sciences Sociales” (1977) 13, 3-43.

80 Cf. c. 1.1.
81 Cf. Le Bras, Studi di sociologia religiosa, 309ss.
82 R. Cipriani, Dalla sociologia “religiosa” alla sociologia della religione, in “Rassegna di Teologia” XXVII 

(1986)6, 559-565, especialmente 559.
83 A difícil institucionalização da sociologia da religião dentro do panorama acadêmico e, em geral, na 

“república dos doutos” italiana, depende de muitas causas, algumas internas à sociologia italiana, outras 
externas a ela, das quais Silvano Burgalassi tratou recentemente, na relação ao Convênio AIS de Turim (cf. 
Lo stato della sociologia religiosa oggi in Italia, 13-19).

 Entre as primeiras parece pesar uma fraqueza da sociologia italiana para oferecer contribuições de caráter 
teórico, capaz de sustentar, depois, um esforço interpretativo do fenômeno religioso. Como mostram os 
clássicos, a teoria sociológica edificou-se em torno das grandes questões sociais enfrentadas, sobretudo, 
como questões coletivas que implicam uma dimensão ética, seja numa perspectiva de substituição da 
religião pela sociologia, como fez Comte, ou então de integração moral, como fez Durkheim, ou de reflexão 
sobre o futuro da civilização ocidental, sempre mais desencantada e racionalizada, como fez Weber.

 Sabemos que a sociologia complexa apresenta-se isenta de valores comuns. Como sociólogos — e 
não somente como sociólogos da religião, embora também como sociólogos —, nos perguntamos se a 
sociologia pode renunciar à pergunta sobre o futuro desta sociedade, ou seja, a interpretar as questões 
éticas emergentes, que retomam na sociedade complexa, por causa dos efeitos perversos da diferenciação 
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mais “fortes” como a economia e o direito, somente para ficar no âmbito das ciências sociais. Há matéria 
para repensar na própria função da sociologia na Itália, isto é, como repropor um discurso que pense a 
sociedade sob o ponto de vista de um projeto comum, sem esse recair em utopismos e ideologismos que 
devem ser cada vez menos propostos.

 Concluindo, parece-nos que não somente o futuro da sociologia da religião esteja inevitavelmente ligado ao 
da sociologia, mas também o contrário. Inclusive um novo impulso aos estudos sociológicos do fenômeno 
religioso, tanto na academia “leiga” como na eclesial, pode chamar uma nova atenção para as grandes 
questões sociais que esperam a Itália nos anos 90, tais como:

 a) O advento de uma sociedade multi-racial e, portanto, também pluralista, sob o ponto de vista religioso; 
se se quiser enfrentar adequadamente os problemas sociais que derivam das imigrações de masssa de 
cosmopolitismo pobre, não parece realismo ignorar a dimensão religiosa das tensões;

 b) A necessidade de reagir aos efeitos perversos da diferenciação funcional (questão ecológica, velhas 
e novas pobrezas, desequilíbrios Norte/Sul etc.), quebrando a aquiescência para com uma sociedade 
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Mística cristã à flor da pele
“Sermones extravagantes” ou “diálogo 

impertinente” entre um poeta contemporâneo e 
uma mística medieval

Ceci Baptista Mariani

Resumo: Esse artigo tem como objetivo discutir a experiência mística dentro do quadro da 
tradição cristã, como experiência particular, localizada no tempo e no espaço. Experiência 
que deve ser interpretada no âmbito de referências próprias do cristianismo. Por outro lado, 
a mesma refl exão quer ousar estabelecer também um diálogo, que pode parecer extravagan-
te ou impertinente entre uma experiência cristã-européia-medieval, e uma experiência sincré-
tica- brasileira-contemporânea.
Na verdade, o que parece estar no fundo da possibilidade desse diálogo é a angústia amoro-
sa que o poeta contemporâneo articula em forma de questionamento, deixando transparecer 
seus dois sentidos: um primeiro sentido que se refere a uma ausência, um vazio interior que 
provoca uma busca dirigida ao exterior (“uma afl ição medonha me faz implorar...”); e um 
segundo sentido que se refere a uma presença estranha, um phatos (“que dá dentro da gen-
te que não devia ... que é feito estar doente de uma folia”) Doença  que toda religião tenta 
aliviar,  mas que permanece sem cura.
O que aqui se pensa é, portanto, a angústia amorosa da poesia contemporânea que possi-
bilita entender melhor a angústia amorosa do relato místico medieval e para além deles a 
angústia amorosa como referência para entender a experiência mística em geral.

Na coleção “Corpus Christianorum - Series Lati-
na”, coleção de referência, onde se pode encontrar 
obras que remontam às discussões que marcaram, na 
Igreja, a defi nição dos dogmas mais fundamentais, 
existe um livro, “Sermones extravagantes”, de um 
certo Eusebius “Galicanus” (de Emessa, Síria, séc.IV). 
Nessa colação estão preservadas obras que revelam 
confl itos, que revelam contextos, que mostram que 
uma palavra universal, que deve ser ouvida por to-
dos os que fazem parte de uma instituição de alcance 
mundial, se projeta a partir de um tempo e de um es-
paço particular. “Sermones Extravagantes” é título de 
uma obra que reúne homilias e comentários, escritos 
por um homem, que, segundo consta, era partidário 
de Eusébio de Cesaréa, anti-niceno, simpatizante de 
Ário, um herege1. O que importa aqui, no entanto, 
não é o conteúdo do livro, certo ou errado, mas a 
dinâmica de sua preservação. O fato de a obra existir 
ainda, revela, ao nosso ver, a importância de se escre-
ver e de ser capaz de suportar palavras extravagantes, 
que vagam fora do rumo ou diálogos impertinentes 
que acabam por aproximar mística e música popular, 
teologia, fi losofi a e literatura profana.

O que se desenvolve neste artigo é, então, um di-
álogo impertinente entre um poeta contemporâneo e 
popular, que articula as perguntas angustiadas sobre 
o mistério, combinando fi losofi a, cultura erudita, re-
ligiosidade, sabedoria popular, e uma mulher de ou-
tros tempos (pré-modernos), que falando do lugar da 
própria experiência mística, articula em resposta pa-
lavras imprevisíveis, combinando fi losofi a, teologia e 
literatura profana. Uma mulher que coloca sua fala 
em controvérsia, aplicando os recursos da razão e do 
amor, para se fazer entender diante dos homens de 
cultura de seu tempo, os homens da contemplação, 
aqueles que buscavam o remédio para a angústia reli-
giosa no ordenamento da vontade, na purifi cação do 
amor; e os homens da ação, aqueles que buscavam 
remédio para a angústia religiosa na obra, pregação 
ou caridade. Quis se fazer entender ainda pelos ho-
mens e mulheres, gente do povo comum, aqueles 
que buscavam remédio para a angústia religiosa nas 
peregrinações, nos sacramentos, nas virtudes, nos 
mandamentos.

Ele é Chico Buarque de Holanda, um dos compo-
sitores mais respeitados da Música Popular Brasileira, 
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ela é Marguerite Porete, beguina clériga2, condenada 
como herege e queimada em 1310, acusada de ultra-
passar e transcender as escrituras, errar nos artigos da 
fé e dos sacramentos, e por dizer palavras contrárias 
e prejudiciais.

Não é intenção desse trabalho fazer uma análi-
se fi losófi ca-teológica da obra de Chico Buarque3. 
A proposta aqui é trazer a música popular “O que 
será”, desse autor, para dentro da refl exão, conside-
rando que esse poema (integrado na cultura e repeti-
do pelo povo) consegue expressar a angústia religiosa 
contemporânea e a articula em forma de questiona-
mento, deixando transparecer que a angústia tem dois 
sentidos: um primeiro que se refere a uma ausência, 
um vazio interior que provoca uma busca dirigida ao 
exterior (“uma afl ição medonha me faz implorar...”); 
e um segundo sentido que se refere a uma presença 
estranha, um phatos (“que dá dentro da gente que 
não devia ... que é feito estar doente de uma folia”)

O clamor pela transcendência

Trabalharemos o diálogo, buscando perceber a 
convergência entre os dois que se tocam quando arti-
culam perguntas e respostas em torno da experiência 
do mistério que se dá “dentro da gente”, mas à nossa 
revelia, que é sentida como tormento, descrita como 
afl ição medonha que faz clamar, implorar por algo 
que não se sabe, nem nunca se saberá “o que será”. 
Experiência que é pathos, doença, que não tem re-
médio a não ser o deixar de ser para que Deus seja.

Neste sentido, o objetivo dessa refl exão é falar 
uma palavra sobre a mística cristã, ou melhor, sobre 
a mistagogia, caminho para o mistério descrito por 
uma mulher pré-moderna e apontar os pontos de 
aproximação entre esse relato e as perguntas angus-
tiadas que o poeta popular contemporâneo, falando 
em nome do “povo”, dirige em direção à transcen-
dência.

De um lado escutamos o poeta que canta rogan-
do, clamando, implorando afl ito pelo transcendente,

“o que não tem medida, nem nunca terá 
o que não remédio, nem nunca terá 
o que não tem receita?..., 
...o que não tem descanso, nem nunca terá 
o que não tem cansaço, nem nunca terá 
o que não tem limite?...  
...o que não tem vergonha, nem nunca terá 
o que não tem governo, nem nunca terá 
o que não tem juízo.”4

Do outro lado do diálogo, escutamos a mulher 
mística que, em seu livro, a obra da sua vida, rela-

ta o caminho para o mistério, angustiado caminho 
de uma alma que atravessando as potencialidades da 
instituição, da razão e do amor acaba por reconhecer  
que não conhece de Deus tanto quanto não conhece 
de si5. Teologia apofática, antropologia apofática. Sua 
obra é também um canto, o canto da alma nadifi ca-
da, porque na medida em que a alma se transforma 
em deserto, o Fino Amor começa a operar nela. Fora 
de si, a alma é lançada para o país da liberdade e 
da caridade perfeita, e então a agonia se transforma 
no gozo de estar trasfi gurada em “Miroir” não apenas 
Imago Dei, como aprofunda Santo Agostinho, mas 
Speculum, espelho que refl ete o próprio Deus:

“(...) Pensar não vale aqui mais nada, 
Nem trabalhar, nem falar. 
O Amor me fez, em sua nobreza, 
Encontrar os versos de minha canção.(...)”6

Mística no contexto da Grande Tradição 

Cristã

Tanto a súplica do poeta, quanto o relato místico 
de Marguerite tem lugar determinado. Todavia, pode-
mos observar em um e em outro um eco que atraves-
sa tempo, espaço e condicionamentos.

O poeta, na sua poesia, faz uma convocação para 
combater a opressão sexual e política, faz conver-
gir erótico e político numa charada que lança o ou-
vinte (a poesia é música popular) para a dimensão 
utópica7. Está falando de e para um país de Terceiro 
Mundo, que enfrenta o liberalismo moderno e sofre 
a amargura da ditadura política. No entanto, ele diz 
mais, sua súplica se solta, sobrevive ao tempo, sua 
angústia se faz atual e eterna.

O relato místico de Marguerite, explicitado no 
âmbito da Grande Tradição Cristã, tem da mesma for-
ma sua atualidade. É escrito que pode ser contextua-
lizado mas não pode ser enquadrado. Compreendido 
dentro da tradição, explode para fora do espaço e do 
tempo da espiritualidade medieval.

A mistagogia de Marguerite Porete, em relação à 
tradição cristã, é caminho que se desenvolve a partir 
da inspiração Agostiniana8. O encontro com o mis-
tério, nesta perspectiva, se dá na medida em que a 
alma empreende um itinerário para dentro de si. Para 
Agostinho, na interioridade do sujeito consciente está 
a Verdade, o objeto da sua fi losofi a é “a consciência, 
cujas profundidades e mistérios compete à inteligên-
cia desvendar...”9. Marguerite se coloca nesse lugar, 
entre os que buscam o mistério pelo caminho da 
interioridade, relata sua experiência mística pessoal 
e, a partir dela, traça um caminho. Sua palavra, no 
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entanto, atravessa Agostinho, e se aprofunda no sen-
tido de insistir na impossibilidade do conhecimento 
de si e do conhecimento da Deus. Pelo seu caminho, 
há que se aplicar todos os recursos disponíveis pela 
instituição, pela razão e pelo amor, dando tudo de 
si e mesmo assim continuando, angustiadamente, no 
mistério de si e de Deus. É só pelo atravessamento 
dessa escravidão, institucional, racional e amorosa, 
que a alma chega ao reconhecimento de que não 
sabe nada de si e nada de Deus e então, entregando-
se, deixa que Deus opere sua obra. É pelo Fino Amor, 
o Amor Cortês, o Espírito Santo, aquele que não tem 
mãe, que vem do pai e nos é dado pelo Filho, Amor 
de Deus em nós, que Deus atua na alma. O Amor 
que ela persegue é o Amor que encontra dentro dela. 
Amor que vai nomear com palavras tomadas da poe-
sia provençal.

Marguerite para se fazer entender é fi lósofa, teó-
loga e poeta. Mulher erudita que escreve em língua 
vulgar, utilizando elementos da literatura profana 
numa obra que, pelo seu título “Miroir...”, espelho, 
speculum, poderia estar incluída num gênero literá-
rio que o caracterizaria como um livro de instrução 
religiosa, se não fosse julgada herética.

Da mesma forma, o poeta contemporâneo é eru-
dito e popular. A MPB, música popular brasileira de 
Chico Buarque de Holanda é considerada por diver-
sos críticos musicais e literários, observa Calvani, im-
pressionante pelo perfeito domínio da rima e ritmo, 
a cuidadosa manipulação de efeitos sonoros, a forma 
coerente de estruturar o texto poético e de servir-se 
de metáforas e símbolos, a sutileza no uso de fi guras 
de linguagem e nas idéias, além de uma percepção 
profunda de fenômenos psicológicos e sociais10.

Estamos diante portanto de poesia e mistagogia 
que, sendo experiência pessoal profunda e refi nada, 
oferece-se de forma popular a todos, sabendo que 
será captada na sua sutileza por poucos. Marguerite 
pede atenção, aplicação do entendimento sutil:

“Vocês, ativos e contemplativos, porventura sendo 
(também?) aniquilados pelo amor verdadeiro, vocês 
têm escutado alguns dos prodígios do amor puro, do 
amor nobre, do amor elevado da alma libertada, vocês 
que têm escutado que o Santo Espírito tem colocado 
suas velas nela como em seu barco, eu vou pedir por 
amor: escute com grande aplicação do entendimento 
sutil que há em vós, e com grande diligência! De outra 
maneira, carecendo de estar assim disposto, tudo o que 
entenderá será mal compreendido.”

O que será que será (   ) que uma 

aflição medonha me faz implorar...

A experiência pessoal do mistério é uma angústia 
que mexe por dentro, incomoda e deixa no corpo as 
marcas da estranheza, inquietude, mendicância...

“O que será, que será (...) 
...que me faz mendigo, me faz suplicar...”

O poeta contemporâneo explicita em seu poema 
que é a angústia da ausência que lança o humano 
para a transcendência. É a afl ição medonha que faz 
buscar, sair de si para “não sei o quê...”

“O que será, que será (...) 
Que todos os meus nervos estão a rogar 
Que todos os meus órgãos estão a clamar 
E uma aflição medonha me faz implorar...”

O tema do livro de M. Porete é esse: sair de si para 
“não sei quê...”. O caminho que ela traça, fundamen-
tada em sua própria experiência, é o do aniquilamen-
to, experiência que implica um doloroso processo de 
saída de si em direção a Deus que, em sua liberdade, 
não cabe nas expectativas humanas. Saída de si e sal-
to no vazio.

O livro de Marguerite, Le Miroir des âmes simples 
e anéanties, O espelho das almas simples e aniquila-
das, constitui-se numa espécie de tratado onde a “Se-
nhora Amor” suserana da Alma Nobre, responde às 
perguntas da Razão e a instrui. Esse escrito constitui-
se numa alegoria mística sobre o caminho que con-
duz essa alma à união perfeita com seu criador e Se-
nhor11. O aniquilamento, para ela, é o estado em que 
as almas simples adquirem a mais plena liberdade e o 
saber mais alto. A alma aniquilada, amorosa de Deus, 
recebe mais saber do que o contido nas escrituras, 
mais compreensão do que a que está ao alcance ca-
pacidade ou do trabalho humano de alguma criatura. 
A alma “sendo nada, possui tudo e não possui nada, 
vê tudo e não vê nada, sabe tudo e não sabe nada” 12.

Interessante é notar que, o aniquilamento que 
Marquerite se esforça em explicitar não é negação do 
corpo, da natureza, do desejo, é, todavia, itinerário 
que se faz atravessando e ultrapassando, morrendo 
várias mortes até chegar, aniquilada, sem saber pró-
prio, sem vontade própria, sem necessidade de obras 
de perfeição, no País da Liberdade, estado de frui-
ção divina, de santidade, no Paraíso. A alma restitui 
a Deus seu livre arbítrio e é reintegrada ao estado de 
inocência perdido por Adão.
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É nesse estado que a alma chega, no entanto, de-
pois de longo itinerário, depois de sucessivos tormen-
tos. Para morrer é preciso entregar-se totalmente, ra-
dicalmente. A alma deve ser escrava na observância 
dos mandamentos, na busca de uma vida de virtudes, 
na escuta dos conselhos, deve se sujeitar à obediência 
na luta contra a vontade do espírito. Atravessados es-
ses estados iniciais, a alma chega, num quarto estado, 
através da meditação e da contemplação, à perfeição 
de espírito. Acredita estar no auge da união mística, se 
sente ofuscada pela claridade do Amor e embebedada 
em suas delícias. Conserva, no entanto, a faculdade da 
vontade, em si mesma existe ainda um querer próprio.

No relato de Marguerite Porete, há, entretanto, 
mais mortes a enfrentar. Num quinto estado, a alma 
vai enfrentar a morte ao espírito, cegueira. Por ilumi-
nação súbita do Espírito Santo, ela se vê como um 
nada formando um ser único com o pecado e vê a 
Deus como o Tudo. Ela é então atraída por Deus (úni-
co que pode nutri-la), compelida a transportar sua 
vontade, transporta-se do nada do pecado onde está 
para estabelecer morada em Deus. Nesse ponto, Mar-
guerite está em consonância com uma tradição co-
mum na escola cisterciense, a da alma transformada 
em Deus (dentro de Deus), pelo Amor.

Depois desse, em seu itinerário, a alma tem ainda 
duas etapas até ser, ela mesma, espelho. Esvaziada de 
si mesma, absorvida da “deidade”, refl ete a clarida-
de. Não pode ser encontrada, porque não existe ali, 
onde existia a alma, nada mais que Deus.

O ultrapassamento da instituição, do espírito e da 
vontade é sua experiência e sua proposta mistagógi-
ca. Marguerite capta que Deus não se impõe. Ensina 
que é preciso se dispor a trabalhar o próprio corpo 
como o lavrador trabalha a terra, atravessar as afei-
ções como escrava submissa (das Virtudes ou da Ra-
zão), até que possuída pelo Amor que retira dela (por 
fi m até) todo desejo, possa saltar no abismo de Deus.

O que será, que será (...) que é feito 

estar doente de uma folia...

O que se busca fora, está dentro da gente. Se o po-
eta pergunta angustiado pelo que sente que está au-
sente, pergunta também, da mesma forma, por algo 
que é presença incômoda. Percebe o mal-estar, mas 
o descreve de forma paradoxal, sente que está doente 
de uma folia, dor e alegria, gozo e agonia.

“O que será, que será 
que me bole por dentro, será que me dá 
que brota à flor da pele, será que me dá 

e que me sobe às faces e me faz corar 
e que me salta aos olhos a me atraiçoar 
e que me aperta o peito e me faz confessar (...) 
O que será, que será 

Que dá dentro da gente que não devia 
Que desacata a gente, que é revelia 
Que é feito uma aguardente que não sacia 
Que é feito estar doente de uma folia (...)” 

O que será, que será 
Que me queima por dentro, será que me dá 
Que todos os tremores me vêm agitar 
Que todos os ardores me vêm atiçar 
Que todos os suores me vêm encharcar (...)”

Marguerite canta também o desconfortável Amor, 
que não é dela, mas está dentro dela. No capítulo 
122, na canção da alma, ela o chama pelo nome: o 
Fino Amor, o Amor Cortês dos poetas provençais.

Segundo Otávio Paz13, nasce no século XI, no sul 
da França, na região do Languedoc, o “fi n’amor”, um 
discurso poético que vai expressar uma nova maneira 
de vivenciar o amor, não como delírio individual, ex-
ceção ou extravio, mas como um ideal de vida supe-
rior. Amor que não tem por  fi nalidade o mero prazer 
carnal nem a reprodução. Amor purifi cado, refi nado. 
Otávio Paz se refere ao amor cortês como um “mila-
gre”, fl or original que brota de um chão de infl uência.

O amor cortês enfrenta a dor. O “Roman de la 
Rose”, poema do século XIII trás uma síntese dos pre-
ceitos do amor cortês. A primeira parte do poema, 
atribuída à Guillaume de Lorris se apresenta como a 
recitação de um sonho de juventude. O narrador va-
gueia por um maravilhoso jardim fechado, no interior 
do qual, encontra uma sociedade alegre rodeando 
Amor (personifi cado). Esse personagem está armado 
de cinco arcos e dez fl echas. Ao redor dele as perso-
nifi cações das virtudes e das qualidades cortesãs se 
entregam à alegria da dança. Explorando o jardim, 
o herói encontra uma fonte, o lugar onde Narciso 
encontrou a morte. Com medo, ele se aproxima do 
espelho natural no qual Cupido tem lançado sua se-
mente para prender os amantes. Ele avista, dentro da 
imagem refl etida do jardim um buquê de rosas com 
um botão prestes a abrir e se dirige a ele. Nesse mo-
mento é ferido por cinco fl echas e passa a render ho-
menagem a seu novo senhor. O herói recebe do Amor 
seus mandamentos, conselhos e advertências. Nesse 
momento começam as provas que ele deve enfrentar, 
perigos (Maledicência, Vergonha, Medo, Inveja são 
os obstáculos personifi cados) que se interpõem aos 
seus esforços de se aproximar da rosa para a colher. 
Razão tenta dissuadi-lo e Amigo o encoraja. A Rosa 
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será a bem-amada ideal, simboliza todos os valores 
da beleza. A conquista da rosa será a grande aventura 
à maneira cavalheiresca, com aspecto de uma guerra.

Os nomes das personifi cações ajudam a decifrar a 
alegoria. O poema tem caráter exemplar. É a história 
do Amor e não história de um amor. Na verdade o 
poema tem elementos de um mito de iniciação aos 
mistérios do amor, um itinerário místico que passa 
pela preparação do neófi to, pela entrada num espaço 
fechado através de uma porta estreita para uma via-
jem ao interior, feridas, desmaios, contrato, primeiro 
impacto, meio-êxito, segundo prejuízo.14

O amor cortês, no entanto, não é paixão trágica 
afi rma Otávio Paz, apesar dos sofrimentos e penas dos 
apaixonados, o seu fi m último é a joi, essa felicidade 
que resulta da união entre o gozo e a contemplação, 
o mundo natural e o espiritual. A oposição entre essa 
visão negra da paixão, forças irracionais do erotismo, 
e a da ‘cortesia’, que a vê como processo purifi cador 
que leva à iluminação, constitui o mistério do amor. 
“Dupla fascinação diante da vida e da morte, o amor 
é queda e vôo, escolha e submissão.”15

Os poetas provençais vão usar o termo “joi” para 
se referir a uma estranha exaltação, ao mesmo tempo 
física e espiritual, uma alegria que ultrapassa o gozo, 
um estado de felicidade indefi nível. Alguns chegam a 
aproximar essa experiência da experiência dos mís-
ticos e entendê-la como uma elevação da alma, uma 
espécie de êxtase. A joi, no entanto, não nega o gozo 
da possessão carnal. Descreve então,  uma novida-
de, na medida em que o gozo é refi nado pela espera 
e pela mesura. A joi é graça natural concedida aos 
amantes que conseguem depurar seus desejos.

O Amor Cortês é, enfi m, ascese e iniciação. O 
Fino Amor é experiência de elevação. Os amantes, 
ao menos por um momento, transcendem sua con-
dição temporal e se transportam para outro mundo, 
conhecem uma realidade oculta não acessível pelo 
intelecto, mas captada pelo coração.

O Fino Amor é o nome do bem amado de Margue-
rite. Ele que é Deus que não tem mãe, mas que saiu de 
Deus Pai e também de Deus Filho16. O Espírito Santo 
é, na tradição cristã, Deus que é em nós. Marguerite 
goza da dor e das delícias da Trindade. Seu coração 
está de tal forma unido ao Amor que Ele a faz viver na 
alegria. Certamente a alegria (joie) da qual fala Mar-
guerite em seus versos se aproxima muito da estranha 
exaltação (joi) que cantavam os trovadores, já que 
ela mesma diz que o Espírito Santo é o Fin Amour.

No entanto não se pode esquecer que a autora fez 
um longo caminho repetindo de diversas formas é a 
essa Alegria, cuja fonte ela vai revelar que é o Espírito 

Santo, que se chega acolhendo a morte para o de-
sejo, para o querer, para o afeto. O reconhecimento 
do Espírito nela é o testemunho de sua própria res-
surreição, pneumatifi cação. Simplifi cada, com o cor-
po transformado pelas tantas mortes, relata seu salto 
abissal no UM, o Amor que vem do Pai, e do Filho, o 
UM é Deus nela, Deus em nós, o Espírito Santo.

No texto de Marguerite, a linguagem da teologia, 
a linguagem da fi losofi a e a linguagem da cortesia 
se tocam, se ajudam, se afastam e se aproximam, 
na tentativa de poder dizer o indizível, o inefável, o 
incontrolável, Deus abscontitus, porém presente no 
mundo, no próximo, no mais íntimo de nós mesmos, 
no fundo da alma sem fundo como aprofundaria mais 
tarde M. Eckhart.

O que será, que será (...) que não tem 

remédio, nem nunca terá...

A poesia moderna e contemporânea17 do poeta 
popular, revela reverência e respeito pelas tantas tra-
dições religiosas que oferecem seus remédios (man-
damentos, uguëntos, quebrantos, alquimia ou santos) 
na tentativa de aplacar essa falta e essa abundância 
que habita o corpo e impulsiona para fora:

“O que será, que será (...) 
Que nem dez mandamentos vão conciliar 
Nem todos os ungüentos vão aliviar 
Nem todos os quebrantos, toda alquimia 
Que nem todos os santos, será que será(...)”

Todavia, a angústia amorosa do poeta que se di-
rige para fora e para dentro, é pathos sem cura. Essa 
é dura descoberta! Aqui está a heresia que irmana as 
duas fi guras, que aproxima mística e poesia.

Heresia não é apostasia. Apostasia é o abandono, 
deserção. “Heresia”, signifi cava em grego “ação de 
pegar” e, no sentido metafórico, “escolha, preferência, 
visão particular e discordante. Segundo o verbete sobre 
heresia do Dicionário Temático do Ocidente Medieval, 
organizado por J Le Goff e Jean-Claude Schmitt, a he-
resia é um problema que nasce com o cristianismo18.

A heresia revela a presença e a importância da 
controvérsia no processo de construção ou, no caso 
de uma confi ssão de fé religiosa, de descoberta da 
verdade. O herege tem tamanho zelo pela religião 
que, muitas vezes acolhido popularmente, é quase 
sempre mal compreendido. Movimenta massas, ao 
mesmo tempo que morre solitário na fogueira.

As heresias foram, no ocidente, catalogadas desde 
o fi m do século II e, a partir de Constantino, passam a 
ser uma questão de Estado. Com a queda do Império 



30Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 8

Romano, no entanto, ela progressivamente desapare-
ce e volta a reaparecer no fi nal do século X.

Até meados do século XII o problema das heresias 
está associado à discussão sobre os sacramentos e ao 
reconhecimento do poder dos padres como interme-
diários obrigatórios entre o fi el leigo e Deus. Textos 
do século XI, encontrados em narrativas de origem 
monástica, vão mostram o temor da Igreja em relação 
aos leigos que, querendo imitar os apóstolos, levam 
vida religiosa, rezando sem parar e jejuando. Esses 
leigos pareciam ameaçadores porque rejeitavam cru-
zes, relíquias e imagens santas; rejeitavam também o 
sacramento da missa e pretendiam ter acesso direto 
aos conhecimentos bíblicos19.

O problema da heresia permanece secundário até 
ser evidenciada, após a crise gregoriana, pelo Aba-
de de Cluny, Pedro, o Venerável e por São Bernardo, 
abade de Claraval. Pedro, o venerável, vai escrever 
um tratado onde vai refutar as cinco proposições he-
réticas de um certo Pedro de Bruis, a saber, a nulida-
de do batismo de crianças, a inutilidade das Igrejas, a 
rejeição da cruz, a refutação da eucaristia, por fi m a 
rejeição das orações e esmolas dos mortos. São Ber-
nardo, por outro lado, vai por em primeiro plano a 
luta contra as pregações anti-sacerdotais20.

No século XIII, vão aparecer os manuais para In-
quisidores, eles serão as armas da Igreja para com-
bater as doutrinas dualistas, principalmente cátaras. 
Pode-se afi rmar, sem dúvida, nessa época a existência 
de comunidades heréticas organizadas cujas doutri-
nas eram objeto de debates que não conseguiram ser 
concluídos em função do contexto de perseguição21.

Entre outros textos, uma coletânea herética datada 
dos anos 1260-1270 traz uma discussão sobre o livre 
arbítrio, um ritual litúrgico em latim bem próximo do 
ritual provençal e um De persecutionibus (exortação 
para suportar a perseguição e a morte a exemplo dos 
profetas, de Cristo e dos apóstolos). Esses textos, ba-
seados em citações bíblicas, vão dar testemunho, da 
presença nesses grupos, da espantosa pesquisa bíbli-
ca sobre a questão da onipotência de Deus, do li-
vre-arbítrio e do mal, temas que são de fundamental 
importância para a fi losofi a medieval22. Em relação à 
Bíblia, nesse período, as traduções são multiplicadas. 
Vai haver uma evolução das técnicas intelectuais de 
leitura e interpretação para esse livro que será trans-
formado em instrumento escolar23.

Com o século XI, vai afi rmar Monique Zerner, “aden-
tra-se numa civilização onde a escrita progride rapida-
mente enquanto a circulação dos homens e o próprio 
poder ramifi ca-se ao extremo em favor do crescimen-
to geral e da multiplicação dos laços pessoais entre 

homens. Isso produz ao mesmo tempo abertura para 
a teologia nas escolas urbanas das catedrais, cada vez 
mais freqüentadas, doravante discutida diante de um 
público não forçosamente especialista”24. Instaura-se 
um movimento de “vulgarização” dentro do cristia-
nismo, movimento que vai possibilitar inclusive a en-
trada de mulheres para dentro da discussão teológica.

Marguerite é herética, habita esse mundo dedica-
do à grandes discussões teológicas, mas é mulher. Foi 
acusada de, em sua obra, ultrapassar e transcender as 
escrituras, errar nos artigos da fé e dos sacramentos, 
e dizer palavras contrárias e prejudiciais. No entanto, 
existe uma ambigüidade no julgamento, condenada 
em 1310, sua obra teve aprovações de pelo menos 
três importantes autoridades, representantes dos lu-
gares de referência da discussão teológica: as ordens 
mendicantes, os mosteiros e as universidades nas ca-
tedrais. Marguerite, depois da primeira condenação 
de seu livro em 1306 teria enviado cópias a um fran-
ciscano de grande renome, vida e santidade  chama-
do Jean; a um monje cistirciense, Franc da abadía de 
Villers em Brabante; e a um teólogo dos meios ecle-
siásticos, Godefroi de Fonteines, magister regens na 
Universidade de Paris.25

Sua discussão teológica, de fato, transcende. Ela 
põe tanta dedicação na sua busca da transcendência, 
afunda-se tanto na tradição, aplica com tanta força 
os recursos da razão e do amor que ultrapassa todas 
as estruturas, as leis, os ritos e as escrituras, remédios 
oferecidos pela religião instituída, no caso dela, pela 
tradição cristã (em momento de cristandade), para 
aplacar a angústia da ausência e da presença incô-
moda do Transcendente.

Já no capítulo três26, interpretando a escritura, vai 
lembrar que os mandamentos que devem ser ama-
dos de todo o coração, de toda a alma (“quer dizer 
que nós digamos sempre a não ser a verdade, deva-
mos nós, por isso morrer”) e de toda força levam à 
salvação, mas não à perfeição. A perfeição vem do 
seguimento: mas note, ela vai dizer, falta àquele que 
cumpre os mandamentos, abandonar tudo e seguir a 
Jesus, para encontrar um tesouro no céu. Para com-
por sua argumentação Marguerite reúne dois textos 
neotestamentários. O primeiro é uma discussão entre 
Jesus e os escribas sobre qual seria o primeiro man-
damento, aqui ela aprofunda, não o conteúdo da Lei, 
mas a força com que se entrega à Lei, aquele que 
a segue. O segundo texto é a conhecida passagem 
do “homem rico”, onde ela realiza uma inversão. No 
novo testamento (Mc 10, 17-21 e Lc 18, 18-23) Jesus 
diz ao homem:  Vai, vende tudo o que tens e terás 
um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Para 
Marguerite Porete, ao que parece, não é o fato de 
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desfazer-se dos bens que fará encontrar o tesouro. É o 
seguimento que faz encontrá-lo, por isso ela inverte a 
ordem da fala de Jesus: “vá, vende todos os seus bens 
e dá aos pobres, depois segue-me, e tu encontrarás 
um tesouro no céu”. Esse é o conselho que vem da 
virtude, vai concluir Marguerite, virtude que ela vai 
ultrapassar no capítulo 6.

O livro de André Vouchez sobre a espiritualida-
de medieval vai descrever o movimento carolíngio 
(séc. VIII) de estabelecimento de uma cristandade, 
mostrando com na Idade Média, vai se reduzindo a 
possibilidade de participação popular na vivência re-
ligiosa ofi cialmente reconhecida.

Carlos Magno será o responsável pelo restabele-
cimento do antigo esplendor da fé cristã, depois da 
invasão e constituição dos reinos bárbaros sobre as 
ruínas do Império Romano. Os soberanos carolíngios 
reúnem esforços no sentido de instaurar um proces-
so que implica a sacerdotização dos ministérios, a 
sedentarização do clero e o estabelecimento da mo-
narquia episcopal que afi rma a organização da Igreja 
em diocese, província e paróquia. Buscam enfatizar 
o culto até o limite do ritualismo e insistem numa 
moral que vai ter como pontos fundamentais o culti-
vo de virtudes e a condenação dos pecados que mul-
tiplicam-se ao lados das três faltas irremissíveis que a 
Igreja primitiva conhecia - idolatria, fornicação e ho-
micídio - fi guram pela primeira vez, nesse períodos, 
afi rma Vouchez, os oito pecados capitais27.

Marguerite faz, em sua obra, a alma amorosa de 
Deus, cantar um canto de despedida das Virtudes, 
canto de libertação:

Virtudes, me despeço de vós
para sempre:

Eu com isso terei o coração muito livre
e muito alegre

Vosso serviço é demais constante (permanente),
eu o sei,

Houve tempo em que coloquei meu coração em vós,
sem nada reservar para mim;
Vós sabeis que eu era de vós,

inteiramente abandonada:
Eu era estão vossa escrava,
agora disso estou libertada.

Eu tinha posto em vós todo meu coração,
eu o sei:

Eu com isso tenho vivido um certo tempo,
em grande emoção.

Eu com isso tenho sofrido muitos graves tormentos,
muitas penas suportei;

Maravilha é que, absolutamente,
eu tenha disso escapado viva

Mas se é assim, pouco me importa:
de vós, eu estou desmamada (desse prazer, privada),

Do que eu agradeço a Deus no alto;
eis uma bela jornada!

Eu tenho deixado vossa prisão,
onde estava envolvida em muito aborrecimentos.

Jamais fui livre,
senão separada de vós;

Vossa prisão eu tenho deixado:
na paz tenho eu permanecido.

O tema da Virtude, tão caro à seu tempo, é mos-
trado como um compromisso a ser atravessado e ul-
trapassado.

Outro tema importante é o dos Sacramentos, em 
especial do Santo-Sacramento do altar. A discussão 
sobre a presença real de Jesus na Eucaristia é discussão 
fundamental, especialmente nesses séculos que pre-
cedem a Reforma Protestante. O Sacramento é, para 
essa autora, disposto pela Santíssima Trindade, para 
apascentar, nutrir e sustentar a Santa Igreja. Para com-
preender o signifi cado do Sacramento, enquanto ex-
periência da humanidade e divindade de Jesus, é pre-
ciso aplicar com sutileza uma grande sabedoria natu-
ral e a fi neza da luz do entendimento espiritual28. Essa 
discussão é muito delicada para um tempo em que re-
ceber a hóstia consagrada acaba sendo ocasião de um 
contato mais mágico do que espiritual com o divino29.

A heresia de Marguerite consiste, portanto, em co-
nhecer que todos os recursos que a Instituição Reli-
giosa oferece para aplacar a angústia da busca pelo 
transcendente, são remédios para um phatos que só 
encontra cura no aniquilamento que transforma a 
alma em espelho/Miroir de Deus.

Ela é uma herege que merece ser lembrada na me-
dida em que vivencia e explicita o ultrapassamento 
do paradoxo da experiência religiosa, que nos coloca 
sempre diante das possibilidades libertadoras e das 
ciladas da fi delidade ao dogma e à Tradição. A liber-
dade da Caridade Perfeita passa pela fi delidade radi-
cal, respeito e reverência sincera, escravidão que leva 
à morte e ressurreição.

Enfi m, uma mística e um poeta, que ousam afi r-
mar a absolutez e a relatividade de toda religião.

Nova versão, com correções da autora, entregue 
em 04/09/2006.
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Notas
1 Angelo Di BERARDINO (org.) Dicionário patrístico de 

antigüidades cristãs, p. 540.
2 Movimento que se desenvolveu como alternativa de 

vida religiosa leiga na Renania e Países Baixos. Essas 
beguinagens começam aparecer no fi nal do século XII. 
São formadas por pequenas casas agrupadas. Consti-
tuem-se comunidades com promessa (e não voto) de 
pobreza, obediência e castidade inseridas num contex-
to social urbano. Nessa comunidades, as mulheres vi-
vem do próprio trabalho: tecelagem, bordado, costura, 
ensinamento de crianças e serviços de damas idosas. 
Do ponto de vista da espiritualidade, são adeptas do 
evangelismo, perspectiva que se constitui a partir da 
emergência dos movimentos mendicantes no seio da 
experiência religiosa cristã e implica na vontade de co-
nhecer textos bíblicos na sua literalidade, na liberdade 
de pregação, no amor à pobreza, na contestação do 
mundo e na valorização do estilo de vida mais que a 
doutrina. São adeptas também de práticas ascéticas. O 
movimento espiritual das  beguinas permanece margi-
nal já que não obedecem à uma regra aprovada. Pas-
sam a despertar desconfi ança e são perseguidas pela 
Igreja ofi cial. A instituição das Beguinas é reprovada 
pelo Concílio de Viena (1311) Cf. J. Van MIERLO, S.J., 
Béguins, Béguines, Béguinages, EM: Dictionnaire de 
Spiritualité Ascétique et Myistique, Doctrine et Histoire, 
BEAUCHESNE, Paris, 1964, p.1341-1352.

3 Sobre esse assunto trata a tese de doutorado de Carlos 
Eduardo B. Calvani, publicada em 1998 com o título 
Teologia e MPB pelas Edições Loyola. Nesse livro o 
autor trata o tema da Revelação na MPB tendo como 
referencial teórico Paul Tillich. 

4 “O que será” composição de Chico Buarque de Ho-
landa de 1973, a mesma melodia tem duas letras di-
ferentes “à fl or da pele”e “à fl or da Terra”. O jogo de 
charadas, vai afi rmar Carlos Eduardo Calvani no livro 
Teologia e MPB, conduz o ouvinte a uma correnteza de 
indagações misteriosas sobre algo existente não visível 
aos olhos mas perceptível a outros sentidos.

5 Marguerite PORETE, Le Miroir des âmes simples et 
anéanties, Paris, Albin Michel, 1984, p. 66.

6 Ibidem, p.206.
7 Essa é interpretação de José Miguel Wisnick e de Adélia 

B. Menezes, conforme explicita Carlos Eduardo CAL-
VANI, Teologia e MPB, p.167.

8 Dentro da tradição cristã, Trindade é o nome do Misté-
rio - Unidade na diversidade, um Deus em três pessoas. 
Esse símbolo, através do qual, o cristão confessa sua fé, 
foi recebido ao longo da história e aprofundado de vá-
rias maneiras. Podemos, todavia, sintetizar essas várias 
maneiras, destacando três ênfases, três propostas mista-
gógicas de aprofundamento do símbolo trinitário. A pro-

posta inspirada em Agostinho, que trabalha o caminho 
para o mistério segundo a dinâmica do conhecimen-
to de si. Agostinho que vai em busca da interioridade 
mais profunda, supondo que entre Deus e a alma existe 
algo em comum, e supondo também que o sentido da 
existência da alma é ser UM com Deus. Uma segunda 
ênfase está inspirada em Tomás de Aquino, que enten-
de que Deus é o grande ordenador e o caminho para 
o mistério se aprofunda, indo ao encontro do mundo 
e percebendo sua racionalidade. Contemplar a Deus, 
conhecendo a dinâmica da relação entre DOIS, o su-
jeito e o objeto, deleitando-se do movimento que arti-
cula matéria, forma, efi cácia e fi nalidade. Uma terceira 
ênfase, uma terceira inspiração, um terceiro caminho 
de encontro com o mistério inspira-se numa propos-
ta mistagógica apostólica. O encontro com Deus pela 
via da missão, do compromisso com o próximo, com 
o outro, o encontro com o mistério pelo caminho da 
compaixão. Essa inspiração encontra referência remota 
em Inácio de Loyola, é mistagogia que, com erros e 
acertos, marca a modernidade.

9 Cf. Introdução à obra O Mestre por Antônio Soares Pi-
nheiro, p. 25, publicada pela Landy Editora, São Paulo, 
2000.

10 Carlos Eduardo CALVANI, op. Cit. P.141.
11 André VOUCHEZ, A Espiritualidade na Idade Média 

Ocidental - séculos VIII a XIII, p. 157.
12 Margherite PORETE, op. Cit.,, p.58.
13 Octavio PAZ, A dupla chama – amor e erotismo, São 

Paulo, Siciliano, 1994. p. 69-91.
14 Cf. Poètes et ramanciers du Moyen Âge, Édition établie 

et annotée par Albert Pauphilet, Éditions Gallimard, 
1952.

15 Octavio PAZ, op. Cit., p. 88.
16 Ibidem, p.206.
17 Seria de se esperar, de um poeta moderno e contempo-

râneo, uma fala que tivesse como referência o ateísmo, 
ou quem sabe, um certo humanismo ateu. Ao contrá-
rio, a respeitosa sensibilidade religiosa, revela em Chi-
co Buarque, um profundo compromisso com a cultura 
popular.

18 O Verbete é de autoria de Monique Zerner e trabalha o 
tema da heresia no período que ela considera crucial, 
isto é, séculos XII, XII e XII.

19 Jacques Le Goff e Jean- Claude Schmitt, Dicionário Te-
mático do Ocidente Medieval, p.506.

20 Ibidem, p.508.
21 Ibidem, p. 518.
22 Ibidem, p. 519
23 Ibidem, p.517.
24 Ibidem, p.519.
25 O texto da aprovação do Mirroir  está conservado so-

mente nos manuscritos que contém a versão latina e na 
antiga versão inglesa. 
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26 Cf. Marguerite Porete, Op. Cit. p. 53-54 .
27 André, VOUCHEZ, Op. Cit. p.22.
28 Marguerite Porete, Op. Cit. cap. 15.
29 A partir do século VII não se usa mais pão fermentado 

para a comunhão, mas hóstias brancas e redondas de 
pão ázimos que são recebidas na boca, pelo fi el ajoe-
lhado  no banco de comunhão. Não há mais fração do 
pão e as oferendas da assembléia se reduzem a algu-
mas moedas. Cf. André VOUCHEZ, op. Cit. p.17.
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O Deus criador e o homem livre
*

Juan Luis Segundo

No capítulo nove de Que mundo, que homem, que 
Deus? ofereci ao leitor elementos úteis, não apenas 
para reformular nossa fé na divindade de Jesus Cristo, 
seguindo Calcedônia (e Éfeso), mas para aprofundar 
em sua riqueza, que — a meu juízo — está longe de 
ter sido esgotada ou extraída da fórmula cristológica 
à qual se chegou então. E isto, apesar dos ensaios e 
imperfeições que supôs o utilizar um pensamento tão 
limitado em alguns aspectos, como o que procedia 
dos avanços da cultura (fi losófi ca) grega.

Entretanto, não gostaria que o leitor pensasse que 
o interesse do citado capítulo, e seu lugar de prece-
dência na lista dos dogmas que pretendo ajudar a 
reformular, surge de ser um dogma cristológico, ou 
seja, referente ao nível divino de Jesus de Nazaré. 
A divindade de Jesus não é uma espécie de começo 
absoluto do “cristão”. É o “cumprimento”, se assim 
se pode dizer, de uma busca do divino que se auto-
revela, através de todo o Antigo Testamento. Para não 
falar do tema, tratado favoravelmente por teólogos 
de valor, de uma espécie de “revelação natural”, que 
ultrapassaria os limites daquele e se estenderia à hu-
manidade inteira.

Obviamente, os primeiros concílios ecumênicos 
dedicam sua atenção a elaborar um coerente dogma 
cristológico. Mas, queiram-no ou não, vão mais lon-
ge, como o leitor terá percebido. Efetivamente, sobre-
tudo em Éfeso e Calcedônia, tratou-se — nem mais, 
nem menos — da maneira correta de conceber (e de 
falar de) o ser de Deus, depois de Jesus e a partir dele. 
Em outras palavras, Éfeso e Calcedônia formulam o 
que se poderia chamar o primeiro dogma da teologia 
(= tratado sobre Deus) propriamente cristã: Deus co-
nhecido em seu próprio ser, graças à história humana 
de Jesus de Nazaré.

De fato, a primeira apresentação elaborada no 
Novo Testamento sobre a Encarnação de Deus é o 
Prólogo do Evangelho de João. Pois bem, este co-
meça atribuindo ao Filho Unigênito de Deus — pré-
existente, colocado diante de Deus Pai — a Criação 
do universo: “Tudo foi feito por meio dele e sem ele 
nada foi feito...” (Jo 1,3; cf. lcor 8,6). Da mesma ma-
neira, o primeiro Concílio ecumênico — o de Nicéia 

— começa estabelecendo a divindade do Filho úni-
co de Deus, gerado (não feito) pelo Pai, e a primeira 
coisa que se lhe atribui é que “tudo foi feito por meio 
dele” (D. 54).

Mas, passaram-se os séculos e na segunda metade 
do XIX, o Concílio Vaticano I, sem referir-se a Cristo, 
começa a “Constituição Dogmática sobre a Fé Cató-
lica” com um primeiro capítulo “De Deus, criador 
de todas as coisas”, onde, a partir do ato criador, de-
duz os atributos da natureza divina (D. 1782), para 
daí passar a determinar como é a Providência que 
esse mesmo Deus exerce sobre sua criação (D. 1784). 
Como se — e isto não é uma crítica, mas uma consta-
tação — esse mesmo Deus não se tivesse auto-revela-
do mais clara ou defi nitivamente em Jesus de Nazaré.

Antes, pois, de seguir em frente com outras ver-
dades centrais da fé cristã, seria conveniente dizer 
duas palavras para justifi car nosso itinerário neste 
caminho. Ou seja, o fato de começá-lo pela histó-
ria de Jesus. De fato, este começo traz consigo dois 
inconvenientes, perceptíveis à primeira vista. Primei-
ramente, começou-se com o questionamento sobre 
até que ponto a história (ou o pouco de história, que 
conhecemos com certeza) de Jesus nos revela o que 
é a divindade. Pois bem, não seria muito mais lógico 
começar perguntando-nos se “cremos” em Deus? Em 
sua existência como realidade? E, em caso afi rmativo, 
por quê? Atualmente, existe o ateísmo como realida-
de sociológica importante. Ao menos, o sufi ciente 
como para que a primeira pergunta, em ordem lógi-
ca, se relacione com ele.

Em segundo lugar — e isto pode ser tanto alter-
nativo como complementário — a Bíblia, concebida 
como o livro da auto-revelação desse Deus, começa 
com o processo em que este (que a Bíblia dá, sem 
mais nem menos, como existente) se revela, antes da 
chegada de Jesus e de sua possível resposta. Para esse 
processo bíblico da revelação não existe o problema 
do ateísmo. A busca de Deus vai mais dirigida a deci-
frar sua providência do que a conhecer seu ser. Não 
interessa tanto ao homem bíblico saber qual é a es-
sência divina, nem muito menos se Deus existe. Isto 
se dá como um fato. O homem bíblico nem sequer se 
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interessa tanto em saber como Deus fez para criar o 
mundo. Em compensação, interessa-lhe, sim, desde 
o começo, saber como dirige e governa os aconteci-
mentos desta terra. Poder-se-ia dizer que da resposta 
a esta pergunta depende, mais que de qualquer ou-
tra, a possibilidade de sobreviver e prosperar. E que 
esta pergunta passa ao homem, antes da que é mais 
centralmente religiosa: que é Deus e como fundou o 
universo. Estas aparecem depois em função daquela, 
e não à inversa.

l. O problema da existência de Deus

Embora possa parecer paradoxal, a existência de 
Deus não é um dogma da religião cristã. Porque, estri-
tamente falando, os dogmas são considerados como 
o resultado da auto-revelação de Deus. E, portanto, 
supõem já a existência do que aí se revela. O que é 
objeto da revelação é o que esse ser é e, sobretudo, 
como atua. E, portanto, que sentido tem para o homem.

A existência de Deus como dado prévio é, então, 
o resultado de um raciocínio dedutivo a partir dos 
seres criados. Em nossa experiência (mais ou menos 
cientifi camente controlada), todo ente que não é in-
fi nito necessita de uma causa que o faça existir. Por-
tanto, se tomamos o universo contingente que conhe-
cemos, podemos deduzir que, se a mesma lei lógica 
vale para este caso, também o universo deve ter uma 
causa, até chegar assim a um ser que exista por sua 
própria essência. Ou seja, até um ser infi nito.

Mas, aqui, se queremos pensar de maneira estrita, 
temos que levar em conta duas limitações. A primei-
ra e mais simples é a já incluída na frase anterior, 
quando dissemos que o raciocínio era válido, des-
de que “a mesma lei lógica valha para este caso sin-
gular”. De fato, trata-se de um caso singular, pois já 
não podemos “verifi car” o que o raciocínio pretende. 
Nossa lógica vale, por experiência, no plano dos se-
res limitados e contingentes. É “razoável”, mas não 
compulsivamente evidente, que valha também para 
o infi nito. Esta é a limitação que a teologia comum 
faz da afi rmação do Concílio Vaticano I: “Se alguém 
disser que Deus vivo e verdadeiro, Criador e Senhor 
nosso, não pode ser conhecido com certeza pela luz 
natural da razão humana (= sem revelação), por meio 
das coisas que foram feitas, seja anátema” (D. 1806).

Na realidade, essa “certeza” está constituída por 
uma razoável aposta em que aquele que está além 
de toda física (= metafísica) reproduza as mesmas leis 
que observamos e verifi camos no universo sensível.1

A segunda limitação é mais profunda. Que moti-
vações levariam o homem a fazer uma aposta pareci-
da? Por mais estranho que pareça, não encontramos 

nenhuma. É óbvio que o texto sobre Deus criador 
(do Vaticano I), citado no capítulo anterior, apresenta 
vários motivos. Mas, se o 1. Cf. supra, “Transição”, 
p.400. examinamos melhor, veremos que o faz, mis-
turando duas linhas de pensamento que não coinci-
dem, nem convergem.

Como toda a fi losofi a tomista, o texto do Vatica-
no I é uma mescla sutil de fi losofi a aristotélica e de 
teologia cristã. Segundo a lógica mais estrita do ar-
gumento aristotélico, o raciocínio que fundamentaria 
essa aposta pela existência de um ser infi nito, princí-
pio de tudo quanto existe, desemboca no motor imó-
vel. Imóvel, precisamente por sua absoluta e infi nita 
perfeição interna.

Pois bem, discutir se devemos ou não a existência 
a um motor imóvel é como discutir se as estrelas são 
pares. Em outras palavras, talvez mais respeitosas, 
mas igualmente radicais, a existência ou não de tal 
Deus não comporta qualquer diferença para o ho-
mem e para a orientação de sua existência. Quando 
muito, levaria, como no neoplatonismo, a desdenhar 
tudo o que parece desmentir essa imobilidade e po-
voar nossa mente de seres não só contingentes, mas 
aparentes, que destroem a contemplação unifi cadora 
de nossa mente e sua concentração no ser.

Em outras palavras, o Deus cuja existência pode 
interessar-nos e até apaixonar-nos é um Deus pesso-
al.2 Um Deus que tome decisões como uma pessoa 
humana, e decisões que nos afetem. E o de Aristóte-
les, como é óbvio, não o é. E é aí que o tomismo, sem 
abandonar o monismo grego, pretende vir em auxílio 
dessa situação. De uma situação que, cedo ou tarde, 
encontrará sua expressão mais pura e lógica no ateís-
mo ou num agnosticismo prático.

Efetivamente, quando se lê o primeiro capítulo da 
Constituição dogmática sobre a Fé Católica do Vati-
cano I, surpreendemo-nos diante da mescla de atri-
butos impessoais (surgindo do argumento causal da 
existência do Ser Infi nito) com afi rmações (surgindo 
da Bíblia hebraica) que falam desse Ser como pesso-
al, livre e decisivo para o homem.

Assim, por exemplo, diz-se que esse Deus é “ab-
solutamente simples” (D. 1782), mas, por outro lado, 
afi rma-se que seu decreto de criar o mundo é um 
“libérrimo desígnio”3 (D. 1783), isto é, um desígnio 
“acrescentado” ao ser de Deus, pois de outra ma-
neira seria tão necessário como o próprio ser divino 
do qual faria parte. Mas, o simples não tem partes. 
Diz-se que o criador é “felicíssimo em si e por si”, 
mas afi rma-se, igualmente, que cria o mundo “para 
manifestar sua perfeição”, algo que deve ser tomado 
como “motivo”, sem que, por outro lado, “aumente 
em nada sua bem aventurança”4 (D. 1783), qualquer 



3Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

que seja o resultado dessa motivação, levando em 
conta o uso que o homem faça de sua liberdade. Diz-
se que Deus exercita sua “bondade” “pelos bens que 
reparte com sua criatura” (D. 1783), mas, por outro 
lado, sua “absoluta simplicidade e imutabilidade” (D. 
1782) mostra que o Deus que decidiu criar e o Deus 
que houvesse decidido não criar seriam exatamente 
iguais, uma vez que a simplicidade de Deus o impe-
de (à sua suposta bondade) ter qualquer relação real 
(acidental) com suas criaturas.5 E isso, descontando 
que a “manifestação de sua perfeição pelos bens que 
reparte à criatura” (D. 1783) é tão limitada como eles 
e teria que compartilhar o juízo (favorável) com os 
males que sua providência reparte igualitariamente 
no mundo criado (D. 1784).

Como veremos depois, não estou tratando de mos-
trar aqui que o Vaticano I se equivoca em seu primei-
ro capítulo “De Deus criador de todas as coisas”.6 O 
que, sim, quis mostrar é que as antinomias que deixa 
sem resolver são tão grandes, que o homem que a ele 
se atenha perderá todo interesse pessoal em decidir 
se dará ou não dará o passo da dedução — por via 
causal — da existência do mundo criado à existência 
de Deus, seu criador. O fato é que o Deus de Aristó-
teles e o Deus que, segundo João, é Amor não são a 
mesma coisa. Se Deus é Amor, é mister refazer o con-
ceito da realidade divina. E admitir que, em sua auto-
revelação, Deus nos mostra (através da história de 
seu Filho único) que ele está muito mais próximo de 
nosso ser pessoal, que do mistério absoluto do Deus 
de Aristóteles. Somente assim, conhecendo sua histó-
ria, que é (fi nalmente) também a nossa, o juízo sobre 
sua existência pode obter realce, sentido e certeza.

2. O problema da liberdade de Deus

No monismo, ao qual a teologia esteve submetida 
durante séculos, conhecer Deus e conhecer sua na-
tureza foram sinônimos. Por quê? Simplesmente por-
que, a partir dos gregos, o autêntico conhecimento foi 
identifi cado com o conhecimento do necessário. O li-
vre, ao contrário, foi concebido como o acidental. Em 
outras palavras, é algo que, necessariamente, provoca 
uma falha em todo conhecimento que pretende prever 
— e, obviamente, com toda certeza — o que vai ser.

Por isso, como já vimos — ao analisar o vocabulá-
rio usado por Calcedônia — conhecer Deus, formar 
dele um conceito, por mais pobre que este seja a par-
tir de nossa fi nitude, foi identifi cado com o que se 
pode saber e prever com toda certeza da Divindade. 
Se esta é, por defi nição, o Ser Absoluto, pretender-
se-á deduzir, partindo dessa mesma defi nição, outros 
atributos, aos quais o próprio Deus — que não pode 

transgredir a lógica, sem diminuição dessa mesma in-
fi nitude de ser — está de certo modo obrigado. Mas, 
isso supõe que Deus não pode ser (ou ter) o que, na 
experiência que os homens possuem de si mesmos, 
é o mais valioso, interessante e decisivo: o domínio 
que o sentido, valor ou dever ser, estabelecido a par-
tir da liberdade, impõe ao ser. Daí que a natureza di-
vina, assim concebida, esteja como que infectada de 
impossibilidades: imutável, incapaz de ter uma causa 
fi nal para criar algo fora de si, incapaz de depender, 
pelo amor, de outro ser em sua própria felicidade, 
impassível, inacessível...

Não sei se o leitor é consciente de que, ao colocar 
nessa natureza adjetivos que começam pelo prefi xo 
in- e terminam com a desinência -vel, suprime-se ra-
dicalmente toda a liberdade em Deus. De fato, o pre-
fi xo indica a negação, e a desinência a possibilidade. 
Assim, por exemplo, o “ilegível” indica “in” (isto é, 
não) + legível” (que aponta para a possibilidade de 
uma leitura). Em outras palavras, não se afi rma, as-
sim, a igual possibilidade de duas coisas — a liberda-
de —, mas afi rma-se a impossibilidade de toda leitu-
ra. Não é aquilo que pode ser lido e pode não sê-lo, 
aquilo cuja leitura ou não-leitura dependerá de uma 
decisão livre. Nossa linguagem tem aqui uma lacuna 
entre a possibilidade e a necessidade, que aparece, 
em nosso caso especialmente, quando, com toda a 
revelação bíblica, reconhecemos a liberdade de Deus 
em relação a seu próprio ser. Para sermos fi éis a essa 
revelação, deveríamos dizer que como ser livre Deus 
não é nem imutável, nem mutável. E que, por isso, o 
Vaticano I, por ater-se unicamente à “natureza” de 
Deus, deduzindo daí seus verdadeiros atributos, fi ca 
a meio caminho.

Daí parecer que se fala de dois deuses diferentes: 
o dos cristãos (como também de judeus e muçulma-
nos) e o dos fi lósofos. No entanto, neste último, a 
natureza divina não é um mero erro. Quando se diz 
que Deus é “imutável” não se lhe deveria negar a 
liberdade de mudar. O que seria errôneo. Mas, diz-se 
algo muito importante: predica-se dele que não está, 
por sua própria natureza, obrigado a mudar; como 
estamos, por exemplo, os homens e todos os seres 
limitados. Já que mudar é a maneira de preencher 
as necessidades que surgem de nossa fi nitude. E, se 
Deus muda, será por livre decisão, não por uma “fi -
nitude” que lhe seria alheia.

Se concebemos Deus como pessoa — e assim 
estamos obrigados a fazê-lo, porque se nos revelou 
assim — também temos que entender que Deus tem, 
para decidir o que quer ser, a perfeição de não estar 
limitado, como estamos nós. Nós, a quem a nossa 
própria natureza nos proporciona um conhecimento 
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correto e necessário de nós mesmos, na mesma me-
dida em que continuemos sendo os seres imperfeitos 
e limitados que somos. Em compensação, nada no 
mundo pode impedir que Deus dependa dos seres a 
quem ele decida amar. Se decide amar — então, sim 
— não pode continuar dizendo-se “imutável”. E não 
porque lhe falte algo à infi nitude de sua natureza, 
mas muito pelo contrário. Sua liberdade não tropeça 
com qualquer limitação “natural”.

Só que ele é algo mais que o que essa natureza 
contém. Pois bem, esse algo mais deve ser lógico. 
O que, de maneira alguma, quer dizer limitação. É 
a lógica de um amor “infi nito”. Assim, por exemplo, 
Deus não pode amar (nem, portanto, criar ou satisfa-
zer-se com) um mundo de robôs, um mundo-máqui-
na desprovido de personalidade e liberdade. Porque 
o amor “personaliza”, “liberta”, “responsabiliza”...

Trinh Xuan Thuan, num livro chamado La melo-
día secreta, tenta tornar mais acessível ao leitor cul-
to, mas não especifi camente iniciado nos segredos 
da matemática e da física, idéias muito semelhantes 
às de S. Hawking (em sua já citada obra, Breve His-
toria del Tiempo). Uma das qualidades de seu livro, 
destacada pela crítica, é que pela primeira vez des-
de Newton, dedica, num livro de física e astronomia, 
um capítulo inteiro ao problema de Deus. Pois bem, 
depois de tropeçar na concepção clássica (monista) 
da Divindade, conclui apontando uma das muitas 
antinomias, para as quais, apesar de ser crente, não 
encontra solução.

Começa discutindo, no fundo, o problema da teo-
logia clássica de dar a Deus características pessoais: 
“A solução a esses dilemas seria um Deus fora do tem-
po, um Deus que transcendesse o tempo. Mas tam-
bém isso é fonte de difi culdades: um Deus assim, dis-
tante, impessoal, já não nos poderia ajudar. O Deus, 
ao qual dirigimos nossas preces, é um Deus capaz de 
sentir emoções, de estar contente ou insatisfeito com 
o progresso moral dos seres humanos, de decidir es-
cutar nossas promessas ou de castigar-nos, de planejar 
e modifi car nosso futuro; em resumo, um Deus com 
atividades temporais...”. Mas (prescindindo de que o 
castigo pode não condizer com as características mais 
desenvolvidas da atividade pessoal), conclui que, o 
que assoma através das vicissitudes da cosmogonia, 
que a física moderna constrói, é algo terrivelmente 
antinômico: “Assim, a física moderna nos possibili-
ta escolher entre um Deus pessoal, mas sem onipo-
tência, e um Deus todo-poderoso, mas impessoal”.7

Será verdade que estamos diante dessa antinomia? 
E, o que parece ainda mais estranho: será verdade 
que é nada menos que a “física” que nos coloca dian-
te de tal opção, aparentemente fora de seu alcance 

(meta-física)? No item seguinte, veremos — creio — 
com mais clareza o motivo pelo qual se atribui aos 
avanços da física e da astronomia o formular tal anti-
nomia. Será sufi ciente recordar, aqui, o que lemos no 
livro de Hawking sobre esse cuidadosíssimo cálcu-
lo que um agente inteligente teve que fazer — e um 
agente todo-poderoso para realizá-lo — para que ao 
fi m de bilhões de anos e de frações infi nitesimais de 
temperaturas sucessivas, milhares de astros e galáxias 
fossem lançadas a uma velocidade que se mantém 
crítica, através de todo o processo... e tudo isso na su-
posição de que esse agente inteligente tenha querido 
realizar, fora de si mesmo, essa proeza de criar pesso-
as, das quais pudesse esperar respostas livres e cria-
tividade própria. Ou seja, para delegar a outros seu 
próprio poder criador, apesar de que esses outros fos-
sem limitados em sua potência e não omni-potentes.

O cristão que leu os evangelhos8 e, no de Mateus, 
as duas parábolas de Jesus sobre os talentos e sobre o 
juízo fi nal, recordará também, a este respeito, aquela 
incrível frase do Apocalipse: “Eis que estou à porta 
e bato: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, 
entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo” 
(Ap 3,20; cf. também Jo 14,23).

Hoje, diríamos que a física inventa palavras seme-
lhantes, quando descreve o nascimento do universo 
que conhecemos. E o cristão compreende que, na an-
tinomia aparentemente insolúvel, que isso apresenta, 
tudo está em optar pelo Deus pessoal, apesar de não-
onipotente. Mas — atenção! — não-onipotência, 
porque decidiu ser pessoal e amar, no sentido mais 
estrito desta palavra humana, ele mesmo teve que fi -
xar limites à sua onipotência para, verdadeiramente, 
fazer de seus fi lhos os donos de tudo (cf. Gl 4,1 e lcor 
3,21). E, portanto, capazes de gratidão.

Com infi nita liberdade, Deus se dá a si próprio os 
limites que supõe (para não ser contraditório) todo 
amor no trato interpessoal. E isto nos recorda outra 
limitação, a suprema, realizada por Deus: a da Encar-
nação (cf. Fl 2,7). Sabíamos isso, através do Prólogo 
do Quarto Evangelho, mas esquecemos que a encar-
nação está situada no fi m de um caminho, onde a 
primeira kenosis, o primeiro esvaziamento, que pro-
vém do amor, é a renúncia (semelhante à do amante 
humano), à qual poderíamos chamar de uma onipo-
tência demasiado fácil: a que criaria seres que não 
tivessem possibilidade de verdadeira resposta. A cria-
ção e a encarnação estão situadas na mesma direção, 
como já o pressentia a linha teológica escotista, fren-
te à tomista, na Idade Média?9 De fato, ao pretender 
que Deus, mesmo sem um pecado situado na origem 
humana, tivesse continuado a aproximar-se de nossa 
porta até que tivesse as dimensões necessárias para 
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bater e — depois de uma resposta afi rmativa — en-
trar... era mais fi el ao espírito (não, talvez, à letra) das 
Escrituras e tinha, por isso mesmo, mais futuro teoló-
gico, se podemos dizê-lo assim.

3. O problema da liberdade do homem

O homem comum — o do nosso século XX depois 
de Cristo, o que começará dentro de pouco tempo a 
viver o terceiro milênio, segundo este marco: Cristo, 
a partir do qual conta os anos transcorridos — não 
tentou ainda retifi car seu calendário (como tampou-
co o judeu ou o muçulmano) e colocá-lo de acordo 
com a física que fala do big bang inicial. Isto é, co-
meçar a contar os anos, a partir de algo que pareça 
ser o começo universal ou, pelo menos, o começo 
que marca uma grande promessa instalada em nosso 
universo: a de que Deus tenha querido fazer seres 
realmente parecidos com Ele. Filhos seus, embora - 
no momento — não vejamos qualquer coisa que nos 
indique claramente tal direção no mundo físico (cf. 
1Jo 3,2 e 4,16-17).

O homem comum de nosso tempo associa o dia 
à atividade. À prossecução de seus propósitos, den-
tro da intrincada rede das causas que o rodeiam e o 
atravessam. De noite, se tem a possibilidade de ver 
o céu estrelado e não as luzes artifi ciais da cidade, 
pode ser que se sinta mais inclinado a pensar na sig-
nifi cação dessa imensa realidade que está aí, diante 
de seus olhos, e que chamamos o universo. Sabemos 
que está aí durante o dia, mas tratamos de esquecê-lo 
para trabalhar. Quando é de noite, e a noite é clara, 
é-nos dada de graça a entrada para esse espetáculo. E 
se esse espetáculo tivesse uma mensagem?

O romantismo, no Ocidente, habituou-nos a de-
cifrar essa mensagem em termos de nossa própria 
pequenez. Talvez, Pascal — que era cristão — ou 
Kant — também cristão — tenham criado essa moda. 
Talvez, o homem de antigamente não o via assim. 
Mas, assim, quase irremediavelmente, nós o vemos. 
Talvez, seja porque tenha chegado até o homem co-
mum uma vaga idéia da imensidão — em número 
e em luz — desses corpos brilhantes na escuridão; 
da distância; da enormidade e da inacessibilidade 
de nebulosas e galáxias, que o próprio olho huma-
no detecta como nuvens de estrelas. Por outro lado, 
quem não sabe que nossa Terra é obscura e fria, que 
somente tem luz e calor, quando a radiação solar 
chega diretamente até ela? A poesia nos fez ver na 
lua uma companheira dessas horas, onde o sentido, 
a signifi cação do que somos e fazemos, afl ora como 
pergunta ou promessa no tempo noturno. Por isso, 
uma canção que me chega, enquanto escrevo isto, 

fala de que o homem moderno não nos deveria ter 
despojado desse símbolo noturno humilhando esse 
pedaço de poesia “lunar” e tornando-o matéria fria, 
vulgar e sem mensagem, satélite deste outro satélite 
que somos ou ocupamos.

É interessante constatar que o próprio cristianismo, 
para quem a narração bíblica da criação é familiar, 
participa — quase que como qualquer outro, se não 
mais — dessa concepção poética sobre o universo 
que assoma na noite estrelada. Sem dúvida, o cristão 
dos dias de hoje sabe que, em qualquer das duas nar-
rações bíblicas da criação, está diante de uma narra-
ção mítica. Mas, entendo que o que nele deveria ter 
sido “desmitologizado” não é tanto o poder, a faci-
lidade, ou a rapidez com que Deus cria o universo. 
O incompreensível aí é — muito mais — o fato de 
que as enormes dimensões de tempo e espaço desse 
mundo pareçam — na narração bíblica — preparar a 
criação do homem sobre a terra. E, sobretudo, que, 
depois deste último, Deus descanse de sua obra cria-
dora. Como se aí acabasse o que importa no projeto 
criador. Como se o objeto do gigantesco universo fos-
se esse habitante do minúsculo planeta Terra. É muito 
possível que essa repugnância ao antropocentrismo 
bíblico seja também, no cristão, efeito de uma desva-
lorização de todo o material e temporal, que fez des-
ta terra um “vale de lágrimas” e dos homens, “fi lhos 
de Eva”, “desterrados” num país estranho.10

Dir-se-ia que o cristão sente-se — também ele, ou 
ele mais do que os outros — esteticamente incômo-
do diante da sugestão de que este universo enorme 
constitua o preço ou -a mediação que exigiu ao Deus 
criador a tarefa de criar uma liberdade, isto é, um 
ser livre. Mais ainda, sua incomodidade — coisa es-
tranha! — não procede, hoje, tanto de que assim o 
diga um velho mito bíblico, mas de que, hoje, alguns 
físicos reputados como expertos em sua ciência, lhe 
digam algo semelhante.

Mas, o que lhe dizem, em resumo? Como já vi-
mos, dizem que somente um cálculo de surpreenden-
te exatidão pôde dar início ao universo e ao tempo, 
entre dez ou quinze bilhões de anos atrás, com uma 
enorme explosão de matéria — o big bang — com tais 
parâmetros, que mantiveram a evolução dessa maté-
ria em expansão dentro das dimensões críticas para 
que, depois desse enorme tempo e espaço transcor-
ridos, um ser inteligente pudesse, neste século e em 
nossa geração, retro-seguir à obra da criação e chegar 
a descobrir a origem e a evolução de todo o universo.

Quem usa assim o chamado “princípio antrópi-
co”11 deveria levá-lo a dar mais um passo. De fato, 
não se trata, meramente, de que alguém, depois des-
se enorme tempo e desgaste energético, conseguisse 
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que um sistema nervoso muito aperfeiçoado mostras-
se, pela primeira vez, como num espelho, de dentro 
desse mesmo universo, como este teve origem. Em 
outras palavras, que alguém, sem deixar de ser cria-
tura, pudesse seguir a pista do Deus criador.

Até aqui chegam Hawking ou Trinh Xuan Thuang: 
pela primeira vez, parece como se o universo tivesse 
recebido um sinal, a partir de seu interior, até ago-
ra mudo: o processo criador se torna refl exo. Para 
que tal desdobramento, se apenas se tratasse de uma 
reduplicação cognitiva, de um raro luxo, mas inefi -
caz? De que valeria todo esse prólogo, se o aparelho 
humano, que realiza cientifi camente, pela primeira 
vez, essa maravilhosa volta cognitiva, se limitasse a 
reproduzir uma ordem que lhe é alheia? Se modifi car 
este universo permanecesse fora de suas opções? Em 
outras palavras, quem fala de princípio antrópico fala 
de uma intenção de “personifi car” o universo. Em seu 
princípio e em seu fi m.

Com razão, escreve G. Kaufman: “Posto que Deus é 
fundamentalmente uma realidade pessoal... o mundo 
criado por ele e habitado pelos homens é também ex-
perimentado e concebido em termos personalizados. 
Está infundido de signifi cação (meaning) e propósito, 
porque seu ser autêntico e a direção de seu desenvol-
vimento foram pensados (‘meant’) ou propostos por 
Deus. Em tal perspectiva, o homem não é um espírito 
solitário prisioneiro de uma natureza alheia... Muito 
mais, o homem pode sentir-se e viver como em sua 
casa no mundo, porque a natureza que o rodeia é, 
em si mesma, a expressão da atividade pessoal e do 
propósito de Deus, um contexto criado para facilitar 
a emergência de seres pessoais limitados”.12 O texto 
de Kaufman coloca “facilitar”; mas, creio que seria 
mais coerente colocar ali o verbo “conseguir”. De 
fato, “conseguir” expressa um propósito, um sentido 
ou direção do projeto criador, enquanto que “facili-
tar” permanece, na linguagem comum, aderido a um 
mundo causal do ser.

Mas é importante voltar a nosso tema: o impac-
to cultural das descobertas científi cas destes dois úl-
timos séculos. Já é um lugar-comum que — como 
acabo de mostrar — desde Newton até agora, a ter-
ra do homem e o próprio homem foram como que 
deslocados do lugar central de um universo, consi-
derado estático ou girando ao redor do homem. A 
física e a astronomia, a partir de Galileu, Copérnico 
ou Newton, fi zeram-no perder o lugar central que a 
antiga “ciência” lhe outorgava. O primeiro impacto 
cultural da teoria da evolução biológica foi um gol-
pe mortal para o orgulho humano: longe de ser um 
ente superior, diretamente criado por Deus para al-
tos destinos, parecia fi car reduzido a ser um primata 

desenvolvido e apoiado em seus próprios pés. Nada 
mais. A física e a astronomia não deixavam de sub-
mergi-lo na mais ignominiosa pequenez, à medida 
em que avançava no conhecimento da magnitude do 
universo. Até colocar o mesmo sol como uma peque-
na estrela periférica da galáxia, relativamente reduzi-
da, chamada Via Láctea...13

Tudo isto parecia deixar em ridículo o exigir uma 
espécie de fé, na contra-mão da cultura, quando se 
liam textos como os de Paulo, que pretendiam fa-
zer desse ente insignifi cante o “dono da terra e do 
céu, do presente e do futuro; isto é, de tudo” (1cor 
3,21-22), com as pretensões inerentes a uma liber-
dade criadora do homem, liberdade que constituiria 
— nem mais, nem menos que — a boa nova trazida 
por Deus à terra, em Jesus Cristo.14

No entanto, algo se estava gestando na cultura. E, 
como todo o cultural, o gestado trabalha mais ou me-
nos oculto, nas sombras. Era relativamente fácil — isto 
podemos dizê-lo agora, que já está feito — dar volta à 
teoria da evolução e fazer do homem a coroação des-
sa fi nalidade — Monod prefere o termo grego, menos 
comprometedor, de teleonomia — presente, por defi -
nição, em todos os organismos vivos.15 Obviamente, 
isto signifi cava, para aqueles que continuavam não 
vendo nessa fi nalidade a presença de um propósito 
pessoal, continuar considerando o mundo vivo como 
que separado — por um louco acaso — do resto iner-
te de um universo estupidamente gigantesco. Monod 
entende que se deve ao puro acaso o fato de que uma 
molécula, sufi cientemente complexa, se reduplique. 
E, a partir daí, poder-se-ia dizer, com maior proprie-
dade ainda: alea jacta est. A partir desse acaso, todo o 
resto, com toda sua contingência e inutilidade intrín-
seca, daria origem a esse cigano que acredita dominar 
um mundo que é e permanece sendo “surdo a suas 
dores e esperanças, a suas virtudes e a seus crimes”.16

No entanto, a economia de hipóteses podia le-
var — como aconteceu com Teilhard de Chardin, 
com Bateson e outros (que preferiram a hipótese de 
Wallace à de Darwin) — a postular uma elaboração 
evolutiva “artesanal”, onde trabalham juntos o aca-
so e uma “mente”, expressão mínima, primordial, de 
uma pessoa que usa o acaso para seus desígnios. Isto 
podia chocar muitos cientistas ainda no início des-
te século. Mas, em seguida, a própria física colore-
se, por sua vez, de personalidade com a teoria do 
big bang. Efetivamente, como explicar esse cálculo 
que mantém durante dez ou quinze bilhões de anos 
uma velocidade e uma temperatura críticas para que 
exista o homem e para que este compreenda — ou 
comece a compreender — como Deus fez o mundo? 
E para quê?
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Isto e a física quântica?17 pareciam devolver ao ho-
mem uma signifi cação e um caráter central (no plano 
do sentido, não no do ser), que apenas persistia cul-
turalmente como uma espécie de mito religioso. Ob-
viamente, isto não prova a existência de Deus como 
verdade científi ca. Mas, faz algo mais importante. 
Para aqueles que crêem em Deus, mostra-lhes a estu-
penda aventura de uma criação, na qual Deus decide 
— livremente — amar; e, para poder fazê-lo, criar 
um ser especialíssimo, capaz de liberdade, amor e 
gratuidade, embora seja dentro dessa imponente rede 
de forças de um universo infi nitamente maior e, apa-
rentemente, mais poderoso.

A teologia — creio eu — eminentemente descon-
fi ada, contentou-se em observar a mudança. Não 
vejo que a tenha incorporado à sua concepção da 
criação e lhe tenha dado a importância espiritual que 
tem. Se não me equivoco, pela primeira vez em vinte 
séculos, a teologia insinuada por Paulo em suas car-
tas, encontrou seu verdadeiro contexto. O contexto, 
no qual não apenas se desenvolve especulativamen-
te, mas no qual se torna uma compreensão mais ma-
dura, rica e humana do homem e de seu destino.

Não é que, com ele, o homem perca o sentido 
de seu ser criado. Já o veremos, mais claramente, 
no capítulo XII. Não é que o antropocentrismo abra 
concorrência com o teocentrismo — eis aqui o ensi-
namento do papa Paulo VI, no encerramento do Vati-
cano II18 —, mas é sua verdadeira e autêntica culmi-
nação. De fato, o antropocentrismo bem entendido 
não é do tipo “o Brasil é nosso!” para essa enfermi-
dade de atacar com propósitos desequilibradores19 a 
ordem natural que tornou possível até aqui sua vida e 
sua atividade. A “volta”, que — segundo Paulo VI e o 
Concílio — o cristianismo deve dar, concentra-se na-
quilo que se poderia chamar “responsabilidade” para 
o amor: o tomar conta do mundo que foi dado à nos-
sa liberdade. E, portanto, disponibilidade em apostar 
a vida20 para que o amor vá — sem destruí-la — mar-
cando sua criação. Na infi nitesimal medida em que 
isto depende de nós. De cada um e de todos juntos.

Permita-me o leitor que termine precisamente este 
capítulo com um texto que se refere à espiritualidade 
que supõe esta visão, abonada pelas ciências físicas e 

biológicas deste último século e dependente do dualis-
mo, cujo fi o condutor vamos seguindo desde o início. 
Nossas relações com o Deus criador, nossa religião, ou 
— se se prefere — nossa espiritualidade, está obrigada 
a reunir numa síntese duas qualidades, aparentemen-
te opostas. Por um lado, toda a criação está destinada 
a que Deus tenha um interlocutor nessa “pessoa” com 
quem deseja relacionar-se. E, neste aspecto do pesso-
al (de ser fonte e centro de sentido e de valor), temos 
que insistir — porque a magnitude do universo criado 
parece desmenti-lo —: Deus é pessoa da mesma ma-
neira que nós somos pessoas. Por isso, a relação eu-
tu-nós não é uma maneira antropomórfi ca de expres-
sar-se. É uma tremenda realidade que se chama graça. 
Deus comunica-nos sua vida e entre a vida (pessoal) 
possuída e a vida (pessoal) doada não há mistérios, 
mas proximidade gratuita, relação, afeição mútua.21

Mas, ao mesmo tempo, no plano do ser, a pas-
sagem do fi nito ao infi nito, embora compreensível 
em seu aspecto abstrato, continua constituindo um 
mistério profundo para um conhecimento como o 
nosso, que extrai todos os seus conceitos do mundo 
limitado, onde dominam o espaço, o tempo, a con-
tingência e, como veremos, onde essa limitação afeta 
também nosso amor e todas as expressões da pessoa 
que somos ou daquela que queremos ser.

Estas duas dimensões aparecem, com toda clare-
za, num texto que a espiritualidade cristã faria bem 
em fazer seu: 

Quem ama se coloca, por isso mesmo, e só por isso, 
na dependência... do ser amado. Este é o costume, esta 
é a lei comum. É fatal. Quem ama... depende do ser 
amado. Mas, esta situação, meu filho, é a que Deus se 
fez a si próprio, ao amar-nos... Eis aí até onde se deixou 
conduzir por seu grande amor, eis aí onde se colocou, 
onde se deixou colocar... Tanto é assim que deve temer 
e esperar do último dos homens... É mister que espere 
o que lhe ocorra ao pecador. Até isso chegou... Não 
pode fazer nada sem nós... Criação de cabeça para bai-
xo, criação ao contrário. O Criador depende agora de 
sua criatura. Aquele que é tudo... depende, espera de 
quem é nada. Aquele que tudo pode, espera daquele 
que nada pode... porque a este se entregou inteiramen-
te... Com toda a confiança.22

Notas

* Texto retirado de Juan Luis Segundo, Que mundo? Que homem? Que Deus?, São Paulo, Paulinas, 1995, pp. 
435-457.

1 Cf. supra, “Transição”, p. 400.
2 Veja-se um fundamentado desenvolvimento dessa categoria de “pessoa” aplicada a Deus (independentemente 

de seu emprego na teologia trinitária) para elaborar o conceito da Divindade (e as relações do homem 
com ela) e “deduzir” sua existência (asseidade), a partir da verificação de nossa contingência, em Gordon 
D. Kaufman, God lhe Problem. Harvard Univ. Press. Cambridgc, 1972 (2), especialmente o cap. III 
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“Transcendence without Mythology”, par. V, pp. 61-67. De modo mais geral, o autor mostra — no capítulo 
terceiro de sua obra (veja-se, especialmente ib. 93) — que a filosofia pode captar, a partir da criação, a 
existência de Deus, mas não assim seu caráter “pessoal” (não mitológico), que se faria patente apenas na 
revelação. Entendo que uma concepção filosófica mais atualizada e confirmada pela projeção filosófica de 
ciências como a física de hoje já podem corrigir a primeira pane, deixando intacta a segunda, isto é, que a 
revelação bíblica apresenta sempre um Deus tão “pessoal” quanto o homem.

3 Cf. supra o que foi dito no cap. II, par. I sobre o preço que deve pagar um pensamento monista em teologia, 
filosofia e mesmo em qualquer extrapolação séria do pensamento científico. Este preço se dissimula na 
filosofia chamada (pela Igreja) “perene”, pois esta atribui a Deus o que encontra como constitutivo da 
“racionalidade” humana. Embora não exista — propriamente falando — “memória” em Deus, mas uma 
visão simultânea, intemporal, da realidade do passado (nosso), do presente e do futuro (nosso), atribuem-
se propriamente a Deus a inteligência e a vontade. E, como parece que a liberdade, em abstrato, é uma 
qualidade positiva de qualquer vontade, supõe-se — apenas isto! — que Deus deve ser livre. Aristóteles, em 
compensação, ao falar da Divindade como de um motor imóvel, descartava, com maior rigor lógico, uma 
liberdade que, de acordo com sua definição essencial, era “imunidade ao vínculo da lei”, e da ordem, pois 
isto devia traduzir-se em criação do inecessário e acidental num Deus, por outro lado, imutável, intrínseca 
e sumamente feliz.

4 Cf. supra (p. 25) o mesmo capítulo no breve parágrafo consagrado à causa final.
5 Cf. supra (p. 24) e a frase citada, no final, de S. Ogden: “... encontramo-nos diante da desesperante 

contradição da criação totalmente necessária de um mundo totalmente contingente”.
6 Sobre a conveniência, num processo educacional ou sapiencial de não pensar na diferença entre as etapas, 

como um sim e um não, em relação à mesma coisa, cf. J. L. Segundo, O dogma que liberta. Fé, Revelação e 
Magistério dogmático. Paulinas, São Paulo, 1991, cap. III, par. “Dois esquemas dogmáticos em briga?”, pp. 
93 ss. e passim.

7 Trinh Xuan Thuan, op. cit., pp. 301-302.
8 Cf. supra, cap. VIII, especialmente par. I.
9 Refiro-me à pergunta, aparentemente especulativa e ociosa — mas, na realidade, terrivelmente decisiva 

para compreender nossa existência humana —: Que teria feito Deus se Adão, o primeiro homem, não 
tivesse pecado? A resposta que falava sobre isto, com uma lógica mais aparente e direta, consistia em dizer: 
não se teria encamado, uma vez que a Encarnação, meio de Redenção, tinha por objeto reparar o plano 
paradisíaco que Deus havia preparado para o homem. Este, não obstante, ao pecar, havia rompido esse 
plano e sua “culpa feliz” (felix culpa) nos havia trazido a redenção. E como condição para essa redenção, 
a Encarnação de Deus, para ser ao mesmo tempo, proporcional ao pecado de Adão — presente em todos 
os homens e até nas crianças — e a todos os pecados atuais: o sacerdote e a vítima feitos à medida da 
magnitude da culpa. Voltaremos a isto infra, no cap. XII desta obra.

10 Cf. o capítulo que Jean Delumeau, em sua obra Le péché et la peur, (Fayard. Paris, 1983, parte I, cap. III) dedica à 
acentuação teológica deste aspecto da problemática humana, relativo à pequenez e insignificância do homem.

11 Eu preferiria chamá-lo, mais do que “princípio”, conclusão antrópica. Efetivamente, o próprio homem, com 
sua estrutura cognitiva — não a ciência em si — é um princípio antrópico. O conhecimento humano leva 
a todos os temas de todos os níveis do conhecer uma clave da qual não pode desfazer-se: conhece tudo 
em função do homem que é. Hawking, como outros, distingue entre o princípio antrópico lato e o estrito. 
Entendo que a diferença entre ambos deve consistir em que o primeiro utilizaria a fórmula “como se...”, ao 
passo que o segundo preferiria a expressão mais direta “para que...”. Assim, o primeiro diria: todo o cálculo 
que dirigiu o big bang foi feito como se alguém quisesse obter como resultado — para descansar em seguida 
— um ser capaz de entender a criação (= a origem do universo, o grande bang; cf. Hawking, op. cit., p. 
167). Ao passo que o segundo diria: todo o cálculo foi feito para que alguém obtivesse como resultado um 
ser capaz de entender a criação (ib. pp. 169-170).

12 G. Kaufman, God the Problem..., op. cit., p. 93.
13 Trinh Xuan Thuan, op. cit., p. 93. lnútil dar ao leitor mais referências bibliográficas sobre esse impacto 

científico sobre a cultura global do Ocidente. Mas, uma vez que já citei a obra de Trinh Xuan Thuan, o leitor 
poderá ler aí a descrição da progressiva deteriorização da imagem humana renascentista.

14 Cf. supra, cap. VIII.
15 Cf. J. Monod, op. cit., pp. 125-126, onde Monod escreve que o acaso é “a única fonte possível de 
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modificações”... “O puro acaso, o único acaso, liberdade absoluta — mas cega — na própria raiz do 
prodigioso edifício da evolução...”. Mas, depois, ele mesmo reconhece que na evolução o acaso não é o 
único, que não está sozinho e que “algo” — ou “alguém” — utiliza o acaso para fins que na vida já são 
visíveis: “... a invariância do ‘plano’ químico fundamental da célula não pode, evidentemente, explicar-
se mais do que pela extrema coerência do sistema teleonômico que, na evolução, jogou o papel ao 
mesmo tempo de guia e de freio, e não reteve, amplificado, integrado, mais do que uma ínfima fração das 
probabilidades que lhe oferecia, em número astronômico, a roleta da natureza” (ib. pp. 136-137; grifo meu).

16 lb. p. 186.
17 Trinh Xuan Thuan, op. cit., pp. 287 e 295-296.
18 Num lugar central do discurso de encerramento do Vaticano II (7 de dezembro de 1965), Paulo VI, a propósito 

do crescimento do dogma (pars. 13-14) no Concílio, pergunta-se: “... Tudo isso... por acaso, desviou a 
mente da Igreja, no Concílio, para a direção antropocêntrica da cultura moderna?”. A esta pergunta retórica 
responde, com inesperada audácia, o Sumo Pontífice: “desviou, não; voltou, sim”. O que, se não me engano, 
significa a paladina aceitação de que a Igreja não estava enfocando sua problemática na direção adequada 
(par. 14). Nos parágrafos 16 e 17 continua explicando que somente esse antropocentrismo é capaz de dar 
a Deus (enquanto sentido e valor) o lugar verdadeiramente central, que deve ter, sem prejuízo da liberdade 
e centralidade do homem.

19 Segundo G. Bateson e na linha de seu pensamento, que percorre toda a obra já citada Pasos hacia una 
ecología de la mente, o homem moderno, empregando sua liberdade para planejar e usar a natureza para 
seus planos, está doente do que ele chama em inglês purposiveness, o que em português poderíamos traduzir 
com outro neologismo: propositivitis. Um uso maduro da liberdade tem que manter um equilíbrio nada fácil 
— feito de flexibilidade — entre a ordem do ser e da causalidade, na qual está, de certa forma, submerso, 
protegido e provisto de novas oportunidades (por obra do acaso), por um lado; e, por outro, sua condição 
de criador de um universo de sentido que jamais pode surgir de deixar, simplesmente, a natureza atuar.

20 Isto também transformará e enriquecerá toda a teologia da redenção (como veremos melhor no capítulo 
seguinte, a propósito da Redenção). No livro já citado de B. Sesboüé, diz-se num dado momento do Filho de 
Deus que, na cruz, “paga o preço (resgate?) que a perversidade dos homens pecadores tornou necessário” 
(op. cit., p. 290). Isto demonstra a poderosa carga que ainda exerce sobre a teologia de hoje a idéia de que a 
cruz não é a culminação de um projeto que Jesus insere na história dos homens, pagando — como, em certa 
medida, todos fazemos — o preço (histórico), não “religioso”, de ser livres. No sentido estrito de que não é 
Deus quem exige esse preço, mas as condições em que toda liberdade tem de exercer-se, num mundo já criado, 
e que resiste aos valores que o homem quer dar-lhe. Creio que chegar a esta última conclusão é a intenção 
profunda da crítica que faz Sesboüé à teologia clássica da Redenção (como um preço exigido por Deus para 
perdoar aos homens); mas por tudo o que analisa e trata de reconciliar (sobretudo, o que tem a ver com 
citações bíblicas), volta a expressões que debilitam as mesmas razões da morte histórica de Jesus de Nazaré.

21 Não me atrevo a determinar até que ponto o pensamento global de P. J. Labarrière reflete uma proximidade 
com o dualismo que apresentei nesta obra. Mas, me animaria a dizer que certas passagens, como a que 
vou citar, parecem indicar pelo menos uma preocupação convergente, quanto à problemática: “A primeira 
conseqüência, que se pode tirar daí (a união hipostática), e que declara falso todo pensamento de tipo apenas 
hierárquico (mesmo contra o que o autor declara em outra parte; que esse tipo de pensamento ‘hierárquico’ é 
o que corresponde ao pensamento ontológico, com sua hierarquia de causas e efeitos, eu — JLS — preferiria 
utilizar o termo ‘monista’), é que entre Deus e o homem não existe qualquer incompatibilidade de princípio 
(ambos são igualmente pessoais, JLS). Não obstante, sabe-se que muitas tradições místicas, de Nicolau de 
Cusa a São João da Cruz, dos Renanos a Francisco de Sales, trataram de levantar seu edificio teórico sobre 
a afirmação de que entre um e outro não existe ‘qualquer proporção’. Mas, isso não passa de uma maneira 
de falar. Se houvesse que tomá-lo ao pé da letra, isso seria, por outro lado, contraditório, uma vez que não 
existe saber ou linguagem — mesmo sob forma negativa — a não ser no interior de uma relação”. Pierre-
Jean Labarrière, Le Christ Avenir. Desclée. Paris, 1983, p. 95.

22 Ch. Péguy. Le porche du mystère..., op. cit., pp. 144-147. Como veremos depois (infra, cap. XIII), não se trata 
apenas de que a salvação eterna dependa em parte de nós. Depende, sim, mas mediatizada pela história 
— aparentemente secular, apesar de que para o cristão não seja assim — da humanização do homem e do 
Reino de Deus. Mas, Péguy, em sua época, e levado por uma problemática escatológica, que lhe impediu 
sua plena entrada na Igreja, traduz assim o que vimos sobre o caráter decisivo de que Deus dotou nossa 
liberdade: o que é mais importante para todos está nas mãos de todos.
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O grande paradigma da inculturação 

do Evangelho nos primórdios da Igreja
Júlio Fontana*

O grande paradigma da inculturação surgiu quan-
do a Igreja anunciou a fé ao universo cultural do he-
lenismo, em termos compatíveis com sua capacidade 
de compreensão, tendo sido, por sua vez, moldada 
por aquela cultura. Esse processo está se iniciando, 
de maneira consciente, em diversas partes do mundo 
hoje em dia.

Não podemos falar aos outros se a linguagem religiosa 
que utilizamos lhes é inteiramente estranha: a teologia 
que empregamos em nosso ministério não pode igno-
rar as perspectivas das questões críticas modernas, em 
cujo marco também vivemos.1

Haight diz que, “tal como ocorreu com o processo 
de helenização, o esforço por dialogar com a cultura 
intelectual contemporânea também haverá de afetar 
a linguagem por meio da qual compreendemos nossa 
própria fé.2

Atualmente, discute-se inculturação na América 
Latina, na Ásia e na África, entretanto nosso trabalho, 
aqui, é verifi car como se realizou a inculturação do 
Evangelho essencialmente judaico e rural no ambien-
te helenista e cosmopolita.

Definindo inculturação

Primeiramente, devemos defi nir o que é incultura-
ção.3 Segundo Roger Haight,

a inculturação é tratada como a encarnação da fé e da 
vida cristãs no âmbito da diversidade de experiências 
humanas codificadas nas linguagens, idéias, valores e 
padrões de comportamento que constituem uma cul-
tura ou subcultura. [...] Inculturação não significa aco-
modar a mensagem evangélica à cultura humana, e sim 
permitir que a substância do Evangelho assuma a forma 
de uma cultura local.4

Inculturar o Evangelho significa permitir que a Pala-
vra de Deus exerça um poder no interior da vida das 
pessoas sem, ao mesmo tempo, impor fatores culturais 
alheios que dificultem a verdadeira recepção dessa Pa-
lavra.5

Sob quais categorias o Evangelho 

inculturou-se no ambiente helenista?

Antes de tudo, devemos defi nir sob quais catego-
rias o Evangelho inculturou-se no ambiente helenis-
ta, pois uma defi ciência nessa defi nição pode levar 
a grandes distorções no resultado fi nal do trabalho. 
Nietzsche, por exemplo, no prólogo do seu Para além 
do bem e do mal, diz que o “cristianismo é platonis-
mo para as massas”. Portanto, para o fi lósofo, Paulo 
teria traduzido o Evangelho pregado por Jesus sob 
categorias platônicas, fi losofi a essa que Nietzsche 
almejava destruir com seu programa de “transmuta-
ção de todos os valores”. Como somos teólogos, não 
podemos cair nesse erro, por isso afi rmamos que o 
Evangelho pregado por Jesus foi inculturado no am-
biente helenista segundo categorias gnósticas.

O gnosticismo

As fontes

Muitos desconhecem o que seja o gnosticismo, 
contudo possuem conhecimento sobre alguns dos 
textos produzidos por esses grupos. Muita polêmica e 
fascinação existem quando se fala nos escritos encon-
trados em Nag-Hammadi, no Alto Egito (1945-1946). 
Esses escritos faziam parte de uma grande biblioteca 
gnóstica. Entre eles estão todos aqueles textos de-
nominados apócrifos, escritos doutrinais, epístolas 
e apocalipses. A maior utilidade deles não é, como 
muitos pensam, revelar a face do Jesus histórico. 
Não, não é essa a utilidade dos textos gnósticos. Eles 
nos revelam uma parte do cristianismo primitivo que 
não conhecíamos satisfatoriamente. Esse cristianismo 
é o cristianismo gnóstico. Esses escritos também mos-
tram como os cristãos-gnósticos tentavam apresentar 
uma interpretação gnóstica do Evangelho, sinalizan-
do o perfeito conhecimento como caminho de salva-
ção. Como são escritos exclusivamente cristãos, não 
permitem um esclarecimento imediato sobre a forma 
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do gnosticismo pré-cristão. Mas a abundância de tex-
tos possibilita uma abrangente e profunda percepção 
do mundo das comunidades gnósticas, na medida 
em que nos falam, agora, diretamente, não mais por 
meio das citações polêmicas dos santos Padres.

A gênese do gnosticismo

Desde a época da Igreja primitiva, o fenômeno 
do gnosticismo é altamente discutido. Os Padres da 
Igreja polemizavam contra os gnósticos, que defen-
diam uma doutrina antimundana, uma especulação 
mitológica e, muitas vezes, uma ética libertina. Acu-
savam-nos de separar o Deus do Antigo Testamento 
do Pai de Jesus Cristo e de falsifi car a pregação cristã. 
O gnosticismo parecia ser um grupo de heréticos que 
devia ser afastado da Igreja. Assim, por muito tempo, 
os estudiosos consideraram o gnosticismo como fe-
nômeno intra-eclesial, nascido do encontro entre o 
cristianismo primitivo e o mundo helenístico, perten-
cente à história das seitas cristãs. Todavia essa visão 
das coisas mudou quando se começou a investigar os 
primórdios da Igreja cristã a partir da perspectiva da 
história das religiões. No decorrer desse trabalho de 
pesquisa, mostrou-se que o gnosticismo não pode ser 
considerado exclusivamente como uma formação re-
ligiosa dentro da Igreja antiga, mas sempre representa 
um movimento do mundo helenístico, amplamente 
ramifi cado. Esse movimento acolhia infl uências de 
diversas religiões e correntes espirituais, difundindo-
se antes e durante o cristianismo primitivo. Logo de-
pois, vinculou-se de múltiplas maneiras a elementos 
cristãos, levando à formação de número maior de co-
munidades cristãs gnósticas.6

Que significa o termo gnóstico?

C. H. Dodd mostra que os termos “gnóstico” e 
“gnosticismo” são usados pelos escritores modernos 
numa desconcertante variedade de sentidos. Etimo-
logicamente, signifi ca crença de que a salvação se 
realiza pelo conhecimento. Caso se opte por esse 
sentido, devem ser chamados gnósticos cristãos or-
todoxos (como Clemente de Alexandria e Orígenes), 
judeus helenizantes (Fílon) e escritores pagãos (como 
os hermetistas). Essa defi nição, como observa Dodd, 
é muito utilizada por autores recentes, especialmente 
na Alemanha.7

Os escritores antigos usam o termo “gnóstico”, às 
vezes, como nome próprio de certas seitas ou escolas 
de pensamento, enquanto outros parecem usá-lo, va-
gamente, com um quê de sarcasmo.

Lohse concede-nos uma defi nição bem coerente:

A palavra “gnose” significa conhecimento. Todavia não 
se deve entender, aqui, um conhecimento como na fi-
losofia grega, adquirido por meio da pesquisa científica 
e da reflexão crítica. Tampouco se refere ao saber cor-
reto, que oferece uma compreensão das conexões do 
plano divino da história, como na apocalíptica judaica, 
ou o verdadeiro conhecimento da lei divina, como na 
comunidade de Qumrã. Ao contrário, recebe-se o saber 
por meio da revelação, que transmite ao ser humano o 
conhecimento de Deus. Conforme a definição do con-
ceito de gnose dada pelo gnóstico valentiniano Teódo-
to, esse conhecimento abrange os seguintes conteúdos:

Quem nós éramos, quem nos tornamos;
onde estávamos e aonde fomos atirados;
para onde vamos e de quê somos salvos;
que é nascimento e que é renascimento
(Excerpta ex Theodoto 78).8

A ordem sintática das frases em pares alude ao ca-
ráter dualista do gnosticismo. Os primeiros dois pares 
descrevem o movimento de descida, realizando-se 
a partir da pátria original dos seres humanos rumo 
ao mundo, em que foram atirados. Os últimos dois 
pares, ao contrário, aludem à questão da libertação, 
pela qual os seres humanos são salvos da prisão e 
guiados para a redenção. Caso não adquiram esse co-
nhecimento, eles se perdem inexoravelmente, visto 
que não se tornam conscientes da prisão, nem po-
dem conhecer o caminho para a liberdade.

Dodd esquiva-se de defi nir o gnosticismo e crê 
que seja melhor perguntarmos: “Os gnósticos consi-
deram-se cristãos?”

A resposta pode ser, para alguns deles, sim; para 
outros, não. Duas opiniões têm sido defendidas. Por 
um lado, os sistemas gnósticos típicos são conside-
rados tentativas diversas, por parte do povo, que, 
pelo menos na intenção, aceitava os dogmas cristãos 
fundamentais, de desenvolver, completar e reinter-
pretar tais dogmas em termos aceitáveis para o pú-
blico religioso pensante da época. Por outro lado, o 
gnosticismo é considerado um movimento religioso, 
mais antigo do que o cristianismo, e originariamen-
te independente dele, o qual, sendo, desde o início, 
de caráter sincretista, prontamente adotou as idéias 
cristãs dentro de seus sistemas, quando tais crenças 
tornaram-se conhecidas do grande público.

Dodd, contudo, explica que “não há nenhum do-
cumento gnóstico conhecido que possa, com qual-
quer indício de probabilidade, ser datado — pelo me-
nos, na única forma em que temos a ele — de antes 
do período do Novo Testamento”.9 Em segundo lugar,

todos os sistemas gnósticos típicos combinam, de vários 
modos e em proporções variadas, idéias provenientes 
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do cristianismo com idéias que são completamente de-
rivadas de — ou pelo menos têm afinidades com — ou-
tras tradições religiosas ou filosóficas. Eles derivam da 
religião e da filosofia gregas, das escrituras judaicas, 
provavelmente da tradição iraniana e de outras tradi-
ções orientais. Quando comparados com os Hermética, 
ou mesmo com Fílon, os sistemas gnósticos, geralmen-
te, ostentam um tom menos helênico, mais oriental, e 
certamente muito mais inclinado à mitologia.

Em terceiro lugar, “os vários sistemas gnósticos 
diferem amplamente quanto ao modo de eles intro-
duzirem e combinarem esses diversos elementos, e 
cada sistema tem de ser considerado separadamente, 
pelo que ele é em si mesmo”.

Diante de todos esses fatores, Dodd conclui que 
não se pode dar uma resposta exaustiva à pergunta: 
“Qual é a relação entre gnosticismo e cristianismo?”10

Lohse é de opinião parecida e declara que, “ape-
sar dos intensos esforços da pesquisa para esclarecer 
as origens do gnosticismo, ainda não se dispõe de in-
formações seguras sobre seu surgimento”.11 Contudo 
o biblista afi rma que, “hoje, geralmente se reconhece 
a origem pré-cristã do gnosticismo, como um amplo 
movimento que acompanhou o cristianismo primiti-
vo, vinculando-se a ele de muitas maneiras”.12

As doutrinas gnósticas

O movimento gnóstico signifi cou a concorrência 
mais séria e perigosa para a missão cristã, e isso foi de-
corrência de uma profunda afi nidade, pois a essência 
da gnose não consiste em sua mitologia sincretista,13 
mas, antes, em sua autocompreensão e em sua visão 
de mundo novas para o mundo antigo, servindo-lhe a 
mitologia apenas como forma de expressão.

O mundo para os gnósticos

Enquanto para o ser humano da Antigüidade o 
mundo era sua pátria, na gnose, assim como no cris-
tianismo, pela primeira vez se tomou consciência da 
diferença fundamental entre a existência do ser hu-
mano e a de todo ser mundano, por isso que o mun-
do tornou-se terra estranha para o “eu” humano, e 
para a gnose até mesmo uma prisão.

O conhecimento decisivo

A gnwsij (gnose), do qual o movimento gnóstico 
tomou seu nome, é o saber acerca da procedência 
celestial do “eu”, o saber acerca do caráter estrangei-
ro do mundo e da procedência divina do “eu” e do 
caminho para a libertação em relação a este mundo. 

A redenção seria concedida ao gnóstico que chegas-
se ao conhecimento do “eu”, de sua pátria celestial 
e do caminho para ela quando, na morte, o “eu” se 
separar do corpo e da alma e ascender, libertado, ao 
mundo celestial das luzes.

Consciência de sua superioridade em 

relação ao mundo

A gnose dá ao gnóstico a consciência de sua su-
perioridade em relação ao mundo. Ele, no qual está 
viva a centelha celestial, é o pneumático que olha 
para os demais de cima para baixo com desprezo, 
para os que não carregam em si a centelha e que 
são meros psíquicos, sárquicos e hílicos. Ele, que se 
sabe libertado já agora por sua gnose, demonstra essa 
liberdade ou por ascese ou por libertinismo e talvez, 
também, por uma singular combinação de ambos. 
Em absorção mediativa, que culmina no êxtase, ele 
pode gozar, já agora, a felicidade do mundo da luz, 
no qual entrará depois da morte, e é capaz de de-
monstrar a força do pneuma (pneuma) vivo nele por 
meio de feitos milagrosos.

A história de cada “eu” como história 

de todo o cosmo

A história de cada “eu” está inserida na história 
de todo o cosmo. Cada eu individual é apenas uma 
centelha de luz, uma partícula do tesouro de luz apri-
sionada no mundo por seus dominadores demonía-
cos, e sua redenção é apenas um processo parcial da 
libertação de todas as centelhas de luz agrilhoadas 
aqui na prisão, unidas entre si e com sua origem por 
singênese substancial. A escatologia individualista, 
isto é, a doutrina da libertação do “eu” individual 
na morte e de sua viagem para o céu, encontra-se 
no contexto de uma escatologia cósmica, isto é, da 
doutrina da libertação de todas as centelhas de luz e 
sua condução para o mundo da luz, depois de cuja 
consumação o mundo daqui, uma mistura de luz e 
trevas, mergulhará novamente no caos original das 
trevas, com o que os dominadores demoníacos do 
mundo receberão seu julgamento.

O drama cósmico

O mito gnóstico descreve o drama cósmico de 
como chegou a acontecer o agrilhoamento das cen-
telhas de luz, que encontrará seu fi m em sua liberta-
ção, que tem início já no presente. O início do dra-
ma, o trágico acontecimento dos tempos primitivos, 
é narrado de modo diferente nas diversas variantes do 
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mito. A idéia, porém, é a mesma: os poderes demo-
níacos conseguem apoderar-se de uma fi gura de luz 
originária do mundo celestial, seja que o ser de luz te-
nha sido seduzido por sua tolice, seja que tenha sido 
vencido na luta. Os “eus” individuais dos pneumáti-
cos nada mais são do que as partes, os estilhaços da-
quela fi gura de luz, que, portanto, constituem em seu 
conjunto esta fi gura — muitas vezes imaginada como 
ser humano primitivo — e que devem ser libertados 
e “reunidos” para sua redenção como um todo. Visto 
que a estrutura do mundo dos poderes demoníacos 
deverá ruir em si mesma quando lhe forem subtraídas 
as centelhas de luz, eles vigiam zelosos sua presa e 
procuram anestesiar, embriagar e entorpecer os “eus” 
individuais por meio do tumulto e da embriaguez 
deste mundo, para que esqueçam sua pátria celestial.

A redenção

A redenção é trazida do mundo celestial enviada 
pelo Deus Supremo, desce ao mundo da luz outra 
fi gura de luz, o fi lho do Altíssimo, a imagem (eivkw,n) 
deste, e traz a gnose. Ele “desperta” as centelhas de 
luz adormecidas ou embriagadas e “traz à lembran-
ça” a pátria celestial. Ele as instruiu a respeito de sua 
superioridade em relação ao mundo, bem como so-
bre a atitude que devem tomar em relação a ele. Ele 
institui as consagrações, por meio das quais elas se 
purifi cam e atiçam ou fortalecem novamente a força 
de luz apagada ou esmaecida, por meio das quais 
“nascem de novo”. Ele as instrui sobre a viagem ao 
céu que devem empreender depois da morte e trans-
mite-lhes as fórmulas secretas pelas quais poderão 
passar, com segurança, pelas diferentes estações des-
sa viagem — pelos vigilantes demoníacos da esfera 
estelar. E, indo na frente, abre o caminho que tam-
bém é redenção para o próprio Redentor. Pois ele 
não apareceu aqui na terra em fi gura divina, e sim 
disfarçado na roupagem de um ser terreno, para não 
ser reconhecido pelos demônios. Desse modo, assu-
miu todas as mazelas da existência humana e tem de 
sofrer desprezo e perseguição, até despedir-se e ser 
elevado ao mundo da luz.

O gnosticismo em relação ao cristianismo

Como afi rmei no início deste artigo, o Evangelho 
foi inculturado segundo categorias gnósticas. Essa foi a 
terminologia usada a fi m de que os helenistas compre-
endessem o Evangelho. Bultmann explica isso melhor:

A gnose e seus mitos ofereciam uma terminologia co-
nhecida de um amplo círculo e apropriada para ex-

pressar, de modo convincente para ouvintes helenistas, 
o seu significado escatológico como tal, bem como o 
dualismo que lhe é inerente.14

Com essa informação, chegamos ao cerne do nos-
so artigo: de que forma o pensamento gnóstico, seu 
mito e sua terminologia conseguiram infl uenciar o 
pensamento cristão, e como contribuíram para o des-
dobramento da linguagem teológica cristã?
a) Em primeiro lugar, no desenvolvimento termino-

lógico do dualismo escatológico, quando esse 
dualismo foi transportado das dimensões de um 
pensamento histórico-salvífi co para as dimen-
sões de um pensamento cosmológico. A espe-
rança do futuro já havia assumido dimensões 
cósmicas na escatologia judaica, sob a infl uência 
das mitologias iraniana e babilônica, que, aliás, 
eram as fontes do pensamento mitológico para a 
gnose. Dessas infl uências origina-se a distinção, 
ainda estranha ao Antigo Testamento, de este e 
aquele éon. Os poderes que ameaçam Israel no 
presente, apenas aparentemente, são os povos 
estranhos ou potências mundiais; por trás deles 
se encontram poderes demoníacos, encontra-se 
satã. Correspondentemente, não serão as revo-
luções históricas, e sim uma catástrofe cósmica 
que trará o tempo da salvação, e a virada é que 
trará a ressurreição dos mortos e o juízo mundial 
— o juízo mundial é um ato forense, enquanto 
para o pensamento do Antigo Testamento o juízo 
de Deus realiza-se nos acontecimentos históri-
cos —, com exceção de Daniel, onde aparecem, 
pela primeira vez, como no trecho tardio de Is 
24-27, as idéias da escatologia cósmica. A fi gura 
do rei davídico do tempo da salvação havia sido 
mais ou menos suplantada pela fi gura do Filho 
do Homem como o juiz e portador da salvação 
vindo do céu.15 No tempo da salvação, as cores 
do ideal político-nacional estavam mais ou me-
nos esmaecidas. Havia-se alastrado o juízo sobre 
o mundo atual como o espaço sinistro de satã 
e suas hordas demoníacas — ainda desconheci-
do do Antigo Testamento nesse papel. Manter a 
crença na criação do mundo por Deus, seguin-
do a tradição do Antigo Testamento, representava 
uma certa inconseqüência. E se na apocalíptica 
estabeleceu-se certo equilíbrio ao se atribuir à 
queda de Adão — algo ainda estranho ao Antigo 
Testamento — o signifi cado de ter trazido sobre 
a humanidade adâmica e sobre o presente éon a 
maldição do pecado, do sofrimento e do morrer, 
nisso, certamente, já está presente a infl uência 
de pensamentos gnósticos.
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 Sob a infl uência gnóstica, tais concepções ne-
cessariamente seriam mais bem desenvolvidas 
no cristianismo helenista. Isso já está bem claro 
em Paulo; só não é mais possível constatar quan-
to disso ele já trouxera do passado judaico e até 
que ponto pensamentos gnósticos o infl uencia-
ram ainda mais tarde.

b) Mitologia gnóstica forma o pano de fundo da fra-
se da queda da criação em Rm 8,20ss, que faz 
apenas alusões e que, por isso, é de difícil ex-
plicação nos detalhes, segundo a qual a criação 
está submetida à futilidade, à servidão do pere-
cimento, e que, em meio a gemidos, aguarda a 
libertação. Em Rm 5,12ss, a queda de Adão, que 
acarretou (pecado e) morte para a humanidade, 
é interpretada inteiramente no sentido gnóstico; 
sim, em 1Cor 15,21.44-49, a defi nição da huma-
nidade adâmica é derivada das qualidades inatas 
de Adão como um psíquico e telúrico, inteira-
mente sem levar em consideração sua queda. A 
antítese psíquico-espiritual para designar duas 
classes de pessoas distintas por princípio, um 
contraste que não é compreensível nem a partir 
do uso lingüístico grego, nem a partir do Antigo 
Testamento, mas somente a partir da antropo-
logia gnóstica, é um sinal especialmente claro 
para o fato de que os conceitos antropológicos 
de Paulo são cunhados por infl uência da gnose. 
Também é pensar em termos gnósticos quando, 
em Jo 8,44, a inimizade contra Jesus é derivada 
da descendência dos descrentes do diabo, o ar-
quimentiroso.

 Portanto, a mitologia gnóstica serve para caracte-
rizar a situação do ser humano no mundo como 
uma vida que, por sua procedência, está fadada 
ao perecimento, que está entregue ao domínio 
de poderes demoníacos. Sim, na polêmica contra 
o legalismo judaísta, Paulo até ousa fazer suas as 
palavras da afi rmação gnóstica de que, antes, a 
lei foi dada por poderes angélicos subordinados 
(Gl 3,19), contrariando, desse modo, sua con-
cepção manifestada em outra parte, de que a lei 
procede de Deus (Rm 7,12.14).

 Correspondentemente, também é em grande par-
te gnóstica a terminologia da parênese, quando 
diz que — em conexão com os termos luz e tre-
vas — os seres humanos estão mergulhados em 
sono ou embriaguez, de modo que devem ser 
acordados e tornar-se sóbrios. Foi vazado inteira-
mente em linguagem gnóstica o hino de Ef 5,14:

 Desperta, tu que estás dormindo,
levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te iluminará.

c) Porém a terminologia gnóstica serviu, sobretudo, 
para expor com clareza o evento salvífi co. Se-
gundo ele, o Redentor aparece como uma fi gura 
cósmica, como o ser divino preexistente, o fi lho 
do Pai, que desceu do céu e assumiu fi gura de 
ser humano, que, de sua atividade terrena, foi le-
vado à glória celestial e conquistou o domínio 
sobre os poderes espirituais. É nesses termos que 
o enaltece o hino crístico pré-paulino citado em 
Fl 2,6-11. Uma referência breve ao mito também 
se encontra em 2Cor 8,9. O pensamento gnós-
tico de que a forma terrena de Cristo era o dis-
farce, em conseqüência do qual os dominado-
res do mundo não o reconheceram — pois se o 
tivessem reconhecido não teriam conjurado sua 
própria ruína por meio da crucifi cação dele —, 
forma o pano de fundo de 1Cor 2,8.

 Sobre o descenso e a ascenção do Redentor fala 
Ef 4,8-10. O descer até as regiões inferiores da 
terra não signifi ca, por exemplo, a descida ao in-
ferno, e sim, em correspondência ao ascender, a 
descida do preexistente à terra. E este venceu os 
espíritos hostis por meio de sua ascensão ao céu, 
o que o autor encontra enunciado na palavra do 
Sl 68,19. Também Cl 2,15 diz que o Exaltado con-
quistou o domínio sobre o reino dos poderes cós-
micos. Assim também, de acordo com 1Pd 3,22, 
a ascensão de Cristo ao céu é, ao mesmo tempo, 
o ato da submissão dos dominadores demonía-
cos do mundo; e também 3,19s, onde, segundo 
o sentido original, fala-se tão pouco da descida 
ao inferno quanto em Ef 4,9, segue o mito gnósti-
co, segundo o qual a prisão dos defuntos não se 
encontra no interior da terra, mas na região dos 
ares, onde os poderes estelares ou do fi rmamen-
to os mantêm presos. Em Jo 12,31, temos uma 
referência muito breve ao evento cósmico: agora 
chegou o juízo para este mundo, agora o prín-
cipe deste mundo será expulso. Jesus pronuncia 
essas palavras quando se prepara para ir ao en-
contro da Paixão, que, porém, não signifi ca outra 
coisa do que seu ser exaltado e glorifi cado.

 Assim, pois, todo o cosmo tem de adorar o Exal-
tado (Fl 2,10s). Com isso, Deus pôs um termo à 
desordem cósmica (surgida em conseqüência da 
queda original) e por meio dele “reconciliou o 
universo”, como diz o hino que se encontra na 
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base de Cl 1,20, que o autor adaptou mais à tra-
dição cristã por meio de seu trabalho redacional. 
Em termos cristãos ainda mais radicais, Ef 2,14ss 
interpreta, em termos eclesiológicos, a paz cósmi-
ca, que foi estabelecida por meio da obra salvífi -
ca, e interpreta o muro divisório, que, segundo o 
mito gnóstico, separa o mundo terreno do mundo 
celestial, tanto como referente à inimizade entre 
judeus e gentios quanto referente à amizade en-
tre Deus e os seres humanos. Também Hebreus 
segue o mito gnóstico da redenção: o preexis-
tente, que aqui é designado, nos termos do pen-
samento gnóstico da imagem, como resplendor 
da glória e impressão exata do seu (de Deus) ser, 
humilhou-se na encarnação, para então ser exal-
tado acima dos anjos. No sentido da escatologia 
cristã judaica, porém, o quadro foi modifi cado 
pelo fato de a submissão de todo o cosmo ter 
sido adiada até a parusia vindoura. O mito tam-
bém está contido nas frases do hino de 1Tm 3,16:

 Aquele que foi manifestado na carne,
justifi cado no Espírito,
apareceu a anjos...
foi recebido na glória.

d) Para os crentes, a vitória cósmica de Cristo sig-
nifi ca a libertação dos dominadores demoníacos 
do mundo, do pecado e, sobretudo, da morte, 
de modo que a frase “a ressurreição já ocorreu” 
é compreensível. E para isso gosta-se de recorrer 
ao pensamento gnóstico de que, por sua ascen-
são, o Redentor abriu o caminho para o mundo 
celestial por meio das esferas dos poderes dos es-
píritos. O Exaltado atrairá os seus para junto de 
si (Jo 12,32); ele mesmo é o caminho (Jo 14,6). 
Hebreus expressa isso pelo emprego do termo 
“autor, fundador”. Cristo é o “guia” para o céu; 
como o consagrado, ele é, ao mesmo tempo, o 
consagrador para os seus. Com isso, Hebreus 
deu outro sentido à idéia gnóstica da ascensão 
do “eu” para o descanso celestial, associando-a 
à peregrinação do Povo de Deus pela terra em 
direção à pátria celestial.

 A doutrina gnóstica da singênese de Redentor e 
redimidos, em virtude da procedência celestial 
de ambos, foi modifi cada de tal maneira por He-
breus que os redimidos passam a ser considera-
dos os irmãos do Redentor (2,11s.17), que, to-
davia, também podem ser chamados seus fi lhos, 
por que ele tem a prioridade. No mesmo sentido, 
o Exaltado é, em Paulo, o primogênito de mui-
tos irmãos (Rm 8,29). Sobretudo Paulo expressa a 

importância de Cristo como Redentor ao colocá-
lo em paralelo com o ser humano original (caí-
do), Adão, como o último Adão. Assim como a 
humanidade adâmica está determinada por este 
em seu ser psíquico-terreno, em sua submissão 
à morte, assim também os que crêem nele estão 
determinados por Cristo e, concomitantemente, 
pelo Espírito e pela vida.

 A concepção gnóstica da preexistência das almas 
e, associado a isso, a idéia dos salvos por natu-
reza, isto é, a idéia de que a salvação está funda-
mentada na singênese de Redentor e redimidos 
que precede a decisão da fé, foi abandonada 
totalmente nas comunidades cristãs. Ela, porém, 
retorna em João em nova versão, quando os cren-
tes são considerados os fi lhos do Logos encarna-
do, que ele chama a si, que ouvem e conhecem 
sua voz (Jo 10), porque são “da verdade” (18,37).

e) Hebreus liga o pensamento gnóstico da unidade, 
na qual todos os pneumáticos separados do mun-
do estão unidos entre si, à idéia da tradição judai-
ca veterostestamentária do Povo de Deus. Paulo, 
em contrapartida, explicita a unidade interna dos 
crentes entre si e com o redentor por intermé-
dio do conceito gnóstico do corpo de Cristo, e 
determina com isso, de modo muito essencial, a 
formação do conceito de Igreja.

 Estimulados por Paulo, mas, simultaneamente, 
ele próprios sob a infl uência da tradição gnós-
tica, os autores de Colossenses e Efésios fi zeram 
a idéia frutifi car. E em Colossenses evidencia-se, 
de modo especial, o caráter originalmente mito-
lógico ou cosmológico do conceito do corpo. Em 
1,15-20, o autor baseou-se num hino que inicial-
mente decantava a posição cósmica de Cristo e 
entendia por corpo, cuja cabeça é Cristo, o cos-
mo, enquanto o autor interpreta o corpo como 
a Igreja, dando, porém, desse modo, à Igreja o 
caráter de uma grandeza cósmica.

 O mesmo se percebe em Efésios. Aqui, porém, 
não se emprega somente o conceito da cabeça 
para designar a relação de Cristo com a Igreja, 
mas também a idéia gnóstica da “sizígia”: a Igre-
ja é a noiva ou a esposa de Cristo.

f) Vir do politeísmo à fé no único verdadeiro Deus 
signifi cava chegar ao conhecimento da verdade 
— conhecimento libertador era algo que cris-
tãos e gnósticos tinham em comum, e o prega-
dor cristão podia falar em terminologia gnóstica: 
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará 
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(Jo 8,32). Em vez da fé, Paulo também podia fa-
lar do conhecimento que sobrepuja a tudo o que 
outrora fora considerado lucro, a excelência do 
conhecimento de Cristo Jesus (Fl 3,8), e propô-la 
como alvo: ser encontrado nele e conhecê-lo e 
o poder de sua ressurreição (Fl 3,9s). Não admi-
ra, pois, que as buscas de conhecimento cristã e 
gnóstica se unissem e que, em Corinto, se desen-
cadeasse uma busca entusiástica por “sabedoria” 
(1Cor 1,18ss); não é de admirar, pois, se fl oresceu 
o orgulho, “porque todos temos conhecimento” 
(1Cor 8,1ss), se a consciência da separação do 
mundo e da superioridade sobre os descrentes 
adquiriu forma gnóstica de ser um espiritual em 
virtude de uma natureza superior e poder olhar 
para os psíquicos ou os fracos com desprezo; tan-
to menos é de admirar-se porque o cristão se sen-
tia na posse do Espírito em virtude do batismo.

 Essa consciência não se manifestou apenas nas 
reuniões da comunidade nos fenômenos do en-
tusiasmo e do êxtase, mas, sobretudo, na afi rma-
ção autenticamente gnóstica da liberdade e da 
autoridade, em virtude da qual o pneumático 
despreza a ligação com a comunhão eclesiástica 
concreta (1Cor 8,1ss) e julga estar acima de com-
promissos morais (1Cor 6,12ss;10,23). Na luta 
contra os falsos mestres, a acusação de imorali-
dade e desamor tornou-se tão estereotipada que 
nem sempre se tem certeza de tratar-se de um li-
bertinismo com autêntico fundamento gnóstico; 
no entanto, justamente da estereotipia se deduz 
que esse libertinismo era defendido em círculos 
cristãos. 2Cor 10-12 mostram como a consciên-
cia gnóstica se intensifi ca rumo a um ensoberbe-
cer-se (1Cor 4,6; 18s; 5,2; 8,1), a um gloriar-se 
que se julga no direito de poder julgar com arro-
gância a outros, e que enxerga em manifestações 
pneumáticas de poder a superioridade sobre o 
apóstolo que realiza sua obra em fraqueza.

 Mas também o próprio Paulo, evidentemente, vê 
como terminologia gnóstica a forma de expres-
são adequada para a compreensão cristã de ser, 
não somente ao falar da gnose que lhe dá susten-
to. Antes, também julga que, como espiritual, ele 
mesmo dispõe de uma “sabedoria” que penetra 
nos mistérios da sabedoria divina, nas profunde-
zas de Deus (1Cor 2,6ss). Ele se sabe fora do al-
cance do juízo de outros, enquanto a ele mesmo, 
que possui o espírito de Cristo, compete o juízo 
sobre todos os demais (1Cor 2,15s). Ele aceita 
não apenas a frase “pois todos temos conheci-
mento” (1Cor 8,1), mas também o “tudo me é lí-
cito” (1Cor 6,12; 10,23) — todavia com uma cor-

reção especifi camente cristã. Orgulha-se de sua 
liberdade e de sua autoridade do mesmo modo 
com os gnósticos — estando, todavia, ciente do 
caráter paradoxal dessa liberdade (1Cor 9,1-23). 
Afi rma nada fi car devendo aos superapóstolos 
(2Cor 11,5; cf. 10,3-5,8; 13,3-10) — todavia tor-
nando claro o sentido paradoxal do gloriar-se 
cristão (2Cor 11,16ss; 12,1ss). Ele faz parte dos 
perfeitos (Fl 3,15; cf. 1Cor 2,6) — afi rmando, to-
davia, ao mesmo tempo, que não como se já o ti-
vesse recebido ou já tivesse chegado lá (Fl 3,12).

Conclusão

Os escritos neotestamentários comprovam o en-
frentamento entre o gnosticismo e o querigma cristão, 
em vários lugares, na segunda metade do século I d. 
C. O nascimento da doutrina simoníaca na Samaria, 
encontrada pouco depois também em Roma, os pri-
mórdios batistas dos mandeus, o fenômeno do entu-
siasmo soberbo nas comunidades de Corinto e Filipos 
e o confl ito com doutrinas gnósticas na Ásia Menor 
e na Síria ainda pertencem ao século I d. C. Mas não 
podemos esquecer que o encontro com o gnosticismo 
obrigou a um discernimento e a uma decisão sobre a 
expressão objetivamente correta da mensagem cristã. 
Era necessário pregar na forma de palavras e idéias 
correntes para tornar o Evangelho compreensível, 
como resposta às questões abertas dos seres humanos 
sobre o sentido da vida e da redenção. Mas o uso des-
sas palavras e idéias não deveria resultar em uma mo-
difi cação ou falsifi cação do querigma cristão. Nas si-
tuações concretas, era difícil dizer, de antemão, como 
alguém podia tornar-se judeu para os judeus e grego 
para os gregos sem afetar a verdade do Evangelho. 
Muitas vezes, isso só podia ser decidido após longa 
e, de vez em quando, penosa refl exão. O desafi o do 
gnosticismo exigia da Igreja primitiva um esforço in-
tenso para a correta compreensão e interpretação da 
mensagem de Cristo, devidas a todos os seres huma-
nos — judeus e gregos. Portanto esse estudo mostra 
que o cristianismo não é uma “religião pura”, como 
muitos pensam, e que ele sofreu a infl uência do mun-
do e das religiões da época em que nasceu, e tem sido 
assim por toda a sua história. Não é agora, em pleno 
século XXI, que vamos nos agarrar as tradições medie-
vais da Igreja. O Evangelho precisa inculturar-se para 
sobreviver, foi isso que ele fez ao se encontrar com 
o ambiente helenista, ao se tornar a religião ofi cial 
do Império Romano, ao se encontrar com os bárbaros 
após a queda desse Império etc. até os nossos dias. É 
infundado esse misoneísmo que predomina na Igreja. 
Contudo devemos, também, atentar para o equilíbrio. 
Inculturar demais é perder a identidade.
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A teologia espiritual

 A dissociação entre fé e vida é reconhecidamente um dos males mais graves da tradição 
católica latino-americana. Resulta do modelo de cristandade importado da península ibérica 
no século XVI. Este modelo, por sua vez, tem raízes profundas no surgimento da teologia 
acadêmica, desde a Idade Média. Agravou-se, porém, ainda mais, na Modernidade, ao se opor 
radicalmente às negações protestantes, a ponto de constituir-se, ao mesmo tempo, como uma 
das razões e das mais funestas conseqüências, da cisão da cristandade ocidental.

Os esforços restauradores do século XIX, que começaram a se esboçar na Europa, procu-
rando restabelecer a vida litúrgica em suas bases tradicionais, voltar à riqueza do pensamento 
teológico medieval e recolocar a Bíblia no centro da vida cristã, foram tornando cada vez mais 
evidente a necessidade de integrar no conjunto do dogma cristão o ensinamento dos autores 
espirituais.

Concretamente, porém, foi no contexto da renovação dos estudos tomistas, particularmente 
incentivados por Leão XIII, que surgiram as primeiras tentativas de explorar a riqueza espiritual 
das verdades da fé, a começar pelos dogmas cristológico e trinitário e pela necessidade cada vez 
mais intensamente sentida de integrar o ensinamento espiritual dos santos e dos místicos numa 
visão ampla e coerente do pensamento cristão.

Desde as primeiras décadas do século XX começaram, então, a aparecer estudos de grande 
valor apoiados, por um lado, nos escritos dos grandes místicos carmelitas do século XVI, Tereza 
de Jesus e João da Cruz, principalmente, e por outro, nas obras de Tomás de Aquino, especial-
mente no que concerne ao exercício das virtudes, teologais e morais, e aos dons do Espírito 
Santo.

Foi nesse contexto, dando seqüela a algumas louváveis iniciativas em diversas universidades 
romanas, que a constituição apostólica Deus scientiarum Dominus, de Pio XI, em 1931, incluiu a 
disciplina “Teologia Ascética e Mística” no currículo oficial dos estudos eclesiásticos.

Para compreender o que hoje entendemos por teologia espiritual, é indispensável ter pre-
sente o que se designava, então, por teologia ascética e mística. Nos institutos eclesiásticos, 
reinavam duas disciplinas: a Teologia Dogmática e a Teologia Moral. A primeira consagrava-se 
ao estudo dos dogmas, sua história, sua formulação e o papel que são chamados a desempenhar 
na vida da Igreja, orientando a interpretação das Sagradas Escrituras e sustentando a prática 
litúrgica e canônica. A Teologia Moral ocupava-se da lei de Deus, estruturava-se no Decálogo, e 
se empenhava em determinar com a maior precisão possível as exigências dessa lei nas mínimas 
particularidades da vida cristã, em especial nas relações de justiça e no comportamento cristão 
na esfera da vida afetiva e sexual.



O apelo de Jesus ao seu seguimento e a busca da perfeição cristã, por exemplo, embora sejam 
temas centrais no Evangelho, eram deixados de lado pelo estudo da teologia, por não estarem 
necessariamente ligados ao dogma, nem constituírem em si mesmos uma obrigação moral. Per-
tenciam, como se dizia então, à ordem dos conselhos que, como tais, extrapolavam o domínio da 
teologia, tanto dogmática quanto moral. Nesse domínio prevaleciam o exemplo e as orientações 
dos santos, muito distintos um dos outros, concebendo-se essa diversidade como manifestação 
da riqueza dos dons do Espírito.

Verificar-se-ão grandes transformações no cenário dos estudos eclesiásticos em torno da me-
tade do século XX. O desenvolvimento do movimento litúrgico, a revalorização da Bíblia na 
vida da comunidade cristã e dos fiéis, a renovação dos estudos históricos que conferiam uma 
autoridade nova aos autores cristãos mais antigos contribuíram, por um lado, para quebrar os 
esquemas estreitos em que se movia a teologia dogmática e moral e, por outro, para tornar mani-
festa toda a densidade dos ensinamentos patrísticos, caracterizados pela unidade entre doutrina 
e vida e pela ênfase colocada na experiência cristã, verdadeira base sobre a qual se construiu o 
pensamento cristão.

 É verdade que os autores medievais, em particular Tomás de Aquino, haviam integrado 
na teologia a análise do agir cristão, tanto em geral, nos seus princípios, como até nas suas 
mínimas particulares, na descrição cuidadosa do complexo organismo das virtudes, objeto da 
segunda parte da Suma teológica. Esse dado foi suficiente para levar um bom número de tomistas 
a desconfiar do caráter específico da teologia ascética e mística, concebendo-a como simples 
corolário prático da teologia moral. Partindo da vocação do ser humano a participar da vida de 
Deus e levando em conta as características próprias da natureza humana, tais autores não viam 
por que, nem como falar de uma disciplina epistemologicamente outra, que tivesse por objeto 
esse mesmo agir humano.

Convém, entretanto, observar que essa posição pressupunha o que tem de específico a abor-
dagem da moral tomasiana, radicalmente distinta da moral casuísta, até bem pouco tempo en-
sinada como teologia moral. Entendida como reflexão sobre o agir humano comandado pela 
visão de Deus, anunciada por Jesus como beatitude humana, a teologia moral de Tomás de 
Aquino parecia não dar espaço a uma outra disciplina voltada para o estudo do seguimento de 
Jesus e da perfeição da caridade.

Na verdade, porém, como se pode observar no contexto da profunda renovação da reflexão 
sobre a vida cristã, reforçada pela nova proposta de teologia moral feita pelo Vaticano II, em 
particular na Gaudium et spes, o agir cristão, dadas as suas características de agir humano, quando 
considerado na sua realidade prática, requer, além das considerações teórico-práticas sobre a na-
tureza das virtudes, que se levem em conta os procedimentos e as circunstâncias em que se age, 
para que se possa identificar o sentido da ação e ordená-la efetivamente à perfeição da caridade, 
no caminho do seguimento de Jesus.

O próprio Tomás de Aquino reconhece que a abordagem teórica da prática é insuficiente 
para determinar o agir virtuoso. Não basta saber para agir bem, como tendem a pensar certas 
tendências platônicas. O agir virtuoso, comandado pela consciência, depende, também, da von-



tade, pois a afetividade participa de todo agir humano concreto. Por isso não basta saber o que 
é bom, o que é justo e reto, mas é preciso querê-lo como tal. O ser humano de decidir correta-
mente o que releva de uma perfeição da inteligência sustentada e acompanhada pela vontade. É 
o que, no jargão da escolástica, se denomina virtude da prudência.

O ser humano, ao agir, deve inspirar-se na experiência e ter consciência do contexto parti-
cular em que se insere a sua ação, as pessoas a que diz respeito e as circunstâncias de tempo e 
lugar. No dia-a-dia, nossa ação, para ser reta e virtuosa, requer uma decisão prudente. Analo-
gicamente, em face de experiências e de determinados contextos, o agir das pessoas e dos gru-
pos humanos consolida-se e enriquece-se quando se dispõem de linhas concretas, baseadas na 
experiência e adaptadas à realidade em que se vive, que se podem justificar e propor como um 
caminho efetivo a ser seguido na senda de Jesus, em vista da perfeição no amor, no Espírito. Es-
ses caminhos concretos denominam-se espiritualidades. Sua justificação e elaboração constituem 
o que denominamos teologia espiritual.

A abundante literatura espiritual produzida no século XX pode caracterizá-lo, do ponto 
de vista da história da teologia, como século da espiritualidade. Por trás das muitas obras es-
pirituais, livros e revistas ainda hoje editados, da criação de cursos de espiritualidade e até de 
faculdades especializadas, do interesse pelos preciosos escritos espirituais de autores cristãos da 
Antigüidade, até mesmo da abertura a outras tradições não-cristãs, pressupõe-se um modo de 
abordar o agir cristão, diverso da moral propriamente dita e da simples criatividade individual, 
que tem tudo para constituir um saber sistematizado específico, a que justamente se denomina 
teologia espiritual.

Entende-se por teologia espiritual a reflexão sobre o conjunto das orientações práticas, nas-
cidas da experiência e afinadas com o contexto concreto em que se é chamado a agir, que dita a 
forma de caminhar na seqüela de Jesus em vista da perfeição do amor. A experiência de ensino 
de Teologia Espiritual numa faculdade de teologia católica nos leva a apontar como finalidade 
para a disciplina o desenvolvimento da capacidade de captar, na prática, o alcance efetivo da 
realidade de Deus que vem a nós, por Jesus, no Espírito, ditando, com base naquilo que somos 
antropológica e historicamente, a resposta adequada à comunhão de vida com Deus a que so-
mos chamados.

Dessa forma, o estudo teológico da espiritualidade cristã se coloca na confluência entre as 
exigências morais e espirituais do Evangelho, que a teologia analisa na sua reflexão sobre o agir, 
e as orientações práticas que se elaboraram na história do cristianismo em vista da fidelidade ao 
Evangelho, no seio da comunidade cristã.

Como no caso da virtude da prudência, tal como a concebem os antigos, em particular To-
más de Aquino, a teologia espiritual se faz a partir da experiência cristã. Denomina-se espiritual 
precisamente porque seu objeto é a vida do espírito humano, em que está presente e atuante o 
Espírito de Jesus, por via da tradição evangélica, e que é o mesmo Espírito de Deus, na unidade 
do Pai e do Filho.

Sob esse aspecto, a espiritualidade cristã é eminentemente trinitária. Fundada no acolhimen-
to espiritual — de fé, esperança e amor — de Jesus como Filho de Deus, encarnado, morto e 



ressuscitado. É o que desenvolve, por exemplo, Nereu Silanes no seu belo livro O dom de Deus, re-
centemente publicado por Paulinas Editora.

A espiritualidade cristã, tal como foi vivida na história, serve-nos de parâmetro para desco-
brir como ser fiel ao Espírito de Deus nos dias de hoje, nas circunstâncias em que se desenrola 
nossa vida comunitária e pessoal. A Igreja, comunidade dos fiéis, será fiel a si mesma na medida 
em que souber, na prática, viver no Espírito de Jesus, desempenhando então, pelo testemunho 
da santidade, sua missão evangelizadora. Sob esse aspecto, há um laço estreito entre teologia 
espiritual e eclesiologia, a que nem sempre se deu a devida importância na mentalidade reinante 
da Modernidade, em particular, talvez, na América Latina.

Hoje em dia, pelo contrário, multiplicam-se os cursos de espiritualidade, os círculos de es-
tudo bíblicos e outros e os grupos cristãos de oração. Nem sempre, porém, se tem o cuidado de 
visitar as fontes autênticas da espiritualidade cristã e de empenhar-se numa reflexão aprofunda-
da do que já se estabeleceu na tradição, embora recente, da teologia espiritual. Os novos movi-
mentos eclesiais e as novas comunidades, como se designam as novas formas de associação de 
fiéis, têm particular necessidade de conhecer as linhas mestras da espiritualidade cristã, sob pena 
de deixarem-se influenciar decisivamente por espiritualidades, que têm sua autenticidade, sem 
dúvida, mas que dificilmente se podem inserir plenamente na tradição cristã. Esse, porém, é um 
outro problema, que seria preciso discutir a seu tempo.

Para concluir, lembramos apenas que João Paulo II, ao passar pela experiência da celebra-
ção do milênio, concluiu que a santidade deve, realmente, estar no centro da Igreja e constituir 
o parâmetro de sua vida, como Igreja. Essa posição nada mais é do que o reconhecimento da 
importância primordial da teologia espiritual no concerto dos estudos eclesiásticos.

Aliás, o seu sucessor, Bento XVI, nas suas múltiplas intervenções e, em particular na sua 
primeira encíclica, Deus caritas est, tem demonstrado ser um grande praticante da teologia espi-
ritual. Seus ensinamentos e exortações não se situam nem no plano teórico da teologia clássica, 
embora seja ele um professor de mão cheia, nem no nível terra a terra das exortações puramente 
práticas. Toda a sua atividade pastoral, seu ministério, como diz com freqüência, insere-se na 
perspectiva da teologia espiritual, explicitando as exigências da fé cristã na prática cotidiana de 
comunidade cristã e de cada fiel presente ao mundo atual, para o qual o Evangelho constitui 
uma esperança concreta, do ponto de vista de Deus, ou seja, em função da vocação humana 
mais radical e universal, à comunhão definitiva com o Pai, por Jesus, no Espírito.

Francisco Catão

https://ciberteologia.com.br/autor/francisco-catao
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Homenagem a Dom Luciano Mendes de Almeida

Ciberteologia soma-se a toda a sociedade brasileira na prestação de homenagem à ilustre e 
exemplar figura do querido arcebispo de Mariana-MG, falecido no último dia 27 de agosto. A 
coluna Teologia Aberta publica aqui o texto preparado por Pe. João Batista Libanio, SJ para a 
Laudatio que proferiu a 3 de maio de 2006, por ocasião da conferição a D. Luciano do título de 
Doctor honoris causa pela Faculdade de Teologia da Companhia de Jesus. Um texto tocante, 
que nos evoca mais uma vez a memória deste homem de Deus que passou alguns anos entre nós 
e deixou marcas tão profundas.

Laudatio in honorem DD. Luciano
Proferir a Laudatio a D. Luciano por ocasião da conferição do título de Doctor honoris cau-

sa pela Faculdade de Teologia da Companhia de Jesus de Belo Horizonte transportou-me à cena 
do Sinai. Moisés ouve de Javé a ordem peremptória: “Não te aproximes daqui! Tira as sandá-
lias dos pés, pois o lugar onde estás é chão sagrado” (Ex 3,5). Senti-me transido da experiência 
religiosa, como a definiu R. Otto: tremendum et fascinosum. Na vida e pessoa de D. Luciano, 
manifesta-se algo dessa ambivalência do Sagrado. Fascina pela simplicidade, pela proximidade, 
pela total entrega aos outros. Atemoriza pelos píncaros espirituais que galgou, por uma santida-
de irradiante, direta, sem contornos nem dobraduras. P. Julio Lancelotti, por ocasião do jubileu 
de prata de D. Luciano, resumiu-lhe bem esse traço místico: “Dom Luciano, imagem bonita de 
Deus”.[1]

Soma-se a tal experiência certo sentimento canhestro de quem comparece à simplicidade de 
um convívio de pobres trajado com vestes principescas. Nada tão distante de D. Luciano do que 
os títulos, as honrarias de qualquer natureza que seja. Homem colado ao mundo dos pobres e 
do sofrimento humano não consegue vestir de glórias, mesmo que merecidas. Daí o paradoxo 
do título.

I. Paradoxo do título
Doctor honoris causa. Duas palavras que soam alheias a alguém que nunca se julgou doutor 

nem muito menos tocado pela honra. Título do mundo acadêmico que muitas vezes se cobre de 
vaidades e gloríolas. Pedro A. Ribeiro de Oliveira, em certa conferência, observava como um 
pedreiro não precisa de título. Sua competência mostra-se na parede que não cai, na casa que se 
ergue. Lembra a poesia de Vinicius de Morais: O operário em construção.



Onde as provas nem sempre são perceptíveis, onde a aparência se impõe, criam-se os títulos: 
bacharel, mestre, doutor e agora entrou a nova febre de pós-doutorado. E a tal família pertencem 
os títulos honoríficos. D. Luciano já obteve o doutorado em Filosofia na Pontifícia Universidade 
Gregoriana, mas nunca se prevaleceu de tal grau. Não carece de títulos. Não cabe na solenidade, 
que ora celebramos, o clima de mundanidade e vaidade. Em uma homilia, D. Luciano confi-
denciava-nos que, diante do seu irmão João, morto aos 36 anos, varreram-se-lhe do coração as 
vaidades. O realismo dessa morte prematura deu-lhe a dimensão do valor da existência.

Aqui tudo são desejos de exprimir-lhe carinho, gratidão e alegria por parte dos membros 
desse Centro de Estudos. Certamente lhe soa aos ouvidos o canto do salmista: “Não a nós, SE-
NHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade”

Todo o arrazoado levou-me a sugerir, não na grafia do diploma, mas no significado, mudar-
-lhe o título. Cabe-lhe melhor o de Magister amoris causa. Mestre por causa do amor e do ser-
viço. Assim D. Luciano se sentirá mais próximo de Jesus que, na narração evangélica, inúmeras 
vezes, entrou em choque com os doutores da lei. Os discípulos não o chamaram de doutor, mas 
de Mestre, de Rabi.

A etimologia de mestre – magis + tenere  –  encerra dentro de si o termo “magis” – de forte 
ressonância para o inconsciente jesuíta. Articula-se com ele, não a idéia de poder, de glória, de 
aparência exterior, mas de “ex-ousia” – autoridade. Aquele que faz ou ajuda ao outro crescer. 
Assim é o mestre. O sentido de sua vida é o serviço. “Não vim para ser servido, mas para servir” 
(Mt 20,28). Jesus simbolizou tal serviço no lava-pés (Jo 13,4-11). Tão significativo foi tal gesto 
que João o pôs no lugar da instituição da Eucaristia.

A didática ensina-nos que se pode começar ou pelo ponto mais importante e ir lentamente 
descendo até o menos ou vice-versa. No caso de D. Luciano, subirei do magistério das idéias 
percorrendo por várias formas até o mais sublime de todos: o magistério dos pobres.

Mestre de reflexões lúcidas
Nos idos do curso de Filosofia, o estudante jesuíta Luciano defendeu publicamente diante 

dos professores, alunos e convidados de honra, inclusive o Cardeal Arcebispo do Rio, D. Jaime 
Barros Câmara, proposições tiradas das famosas 100 teses do Exame “de universa filosofia”. No 
final, o cardeal disse que não sabia se louvava mais o brilhantismo intelectual do aluno ou a sua 
simplicidade modesta. Tornou-se evidente o seu extraordinário talento especulativo. Ali estava 
em potencial o futuro professor de filosofia.

E de fato veio a destinação. Teologia em Roma, doutorado na Universidade Gregoriana. Já 
na tese, o inconsciente da caridade traiu o principiante nas lides acadêmicas. Senão, vejamos. O 
título soa: “A imperfeição intelectiva do Espírito Humano. Introdução à teoria tomista do co-
nhecimento do outro” [São Paulo, Faculdade de Filosofia Na. Sra. Medianeira, 1977].

Pinçando alguns elementos da tese, já percebemos traços fundamentais não só do pensamen-
to, mas da própria pessoa de D. Luciano. Por mais lógico e cuidadoso que tenha sido o trabalho, 
vasculhando as fontes tomistas com rigor metodológico, atravessa-a uma intuição existencial. 
Conjuga dois traços fundamentais do sentido profundo da imperfeição humana, da inacessibili-



dade total do objeto de conhecimento, especialmente do outro humano e o desejo de penetrar a 
teoria tomista do conhecimento do outro para estabelecer pontes com ele.

Está aí D. Luciano: alguém consciente da fraqueza, da miséria, do sofrimento, dos limites do 
ser humano e de nossa pequenez em socorrê-lo. No entanto, isso não lhe pára a busca insaciável 
de aproximar-se o máximo possível de quem está diante para servi-lo e ajudá-lo.

Estuda em Santo Tomás a interdependência entre os sentidos e o intelecto humano, a forma 
ínfima do espírito ínfimo. A inteligência humana depende dos sentidos, do objeto material, do 
fantasma. Tudo começa com a observação dos dados da experiência. O objeto próprio do inte-
lecto humano é o inteligível apreendido na apresentação sensível. Tem-se do singular material, 
de todo outro, um conhecimento indireto. Esta é a situação do espírito ínfimo.

Da teoria tomista do conhecimento – nihil in intellectu, nisi prius in sensibus – evolui para 
“completar a teoria do conhecimento do outro pela tematização de uma teoria de comunicação 
por sinais sensíveis”. [1] Descreve o ciclo de intelecção da invenção à emergência e da emergên-
cia refaz o percurso anterior na linha explicativa. Assim tematiza o duplo (triplo) movimento 
metodológico do conhecimento de Santo Tomás.

O processo de invenção e de descoberta parte do fato, dos dados de experiência externa e 
interna ou mesmo de verdade de fé e ascende através das implicações até o estabelecimento das 
condições de possibilidade, as virtualidades exigidas por este fato, como condição de sua reali-
zação.

Num segundo ato, se faz o processo da inteligência propriamente dito em direção oposta 
ao anterior que supõe terminado. Nasce com a emergência de um centro explicativo que coroa 
o processo precedente. Sob a luz deste centro explicativo, em dependência do qual todos os 
elementos se ordenam inteligentemente, a mente refaz o caminho percorrido integrando im-
plicações e fatos em uma só síntese intelectiva. [2] Entende-se unificando, ao buscar um centro 
explicativo, de inteligibilidade. A partir desse centro, refaz o percurso anterior até os dados de 
onde se originara o processo.

A reflexão parece abstrata e especulativa. Sem embargo, reflete também o percurso existen-
cial de D. Luciano. Levou-o a evitar dois extremos de deter o conhecimento do outro humano no 
mero objeto sensível, de observação externa e de levantar a ilusão de um conhecimento imediato 
do outro, de uma intercomunicação intuitiva entre o tu e o eu.

“O homem não é, com efeito, para seu semelhante um mero objeto de observação externa. 
Os espíritos incarnados comunicam entre si abrindo livremente uns aos outros a riqueza do pró-
prio interior”. [3] A solução, pois, de um conhecimento do singular por continuação da penetra-
ção intelectiva através do fantasma, deve receber, no caso do conhecimento dos outros homens, 
um complemento fornecido pela teoria de comunicação dos espíritos ínfimos por meio de sinais. 
Aqui ainda é necessária a cooperação dos sentidos já que estes sinais serão corpóreos”. [4]

Portanto, D. Luciano não alimentou a ilusão de um conhecimento penetrante e transparente 
do outro, nem também o viu como um objeto inacessível e fechado. Conjugará ao longo de sua 
vida um respeito pelo mistério do outro junto com a proximidade comunicativa. Lá na tese se 
assentavam esses princípios teóricos. E como horizonte último filosófico, como ele mesmo es-



creveu por ocasião do 70o aniversário, ficou-lhe “a difania do pensamento grego, afirmando que 
“do nada, nada vem”. “Então, a origem e a explicação deste mundo é o ser. Bom, amável, fonte 
de toda a vida, o ser perfeito sempre é”. [5]

Além da tese, D. Luciano deixou-nos muitos traços de seu pensar nos ensinamentos, em lon-
gas entrevistas, nas pregações, nos artigos breves e incisivos na Folha de São Paulo e em outros 
meios de comunicação. [6] Pinçarei aleatoriamente alguns pontos.

Perguntado pela distinção entre assistencialismo e promoção, responde lucidamente. Diante 
de sociedade injusta, cabe-nos a todos a tarefa da mudança estrutural com a mais ampla parti-
cipação do povo. No entanto, em face de pessoas que são incapazes, de modo permanente ou 
transitório, de ser sujeito da própria promoção – crianças, deficientes, anciãos, etc. – a ajuda 
assistencialista assume a dimensão da caridade cristã incontornável. [7]

Em momento de maior penetração teológica, apresenta a Trindade como fundamento da 
unidade e pluralidade na Igreja, na experiência comunitária e social. A experiência da presença 
da Trindade capacita-nos para reunir-nos. A Igreja é imagem da Trindade enquanto comunhão 
entre diversas pessoas. Nela se espelham a Igreja ao lidar com as diferenças e o respeito mútuo 
entre as pessoas. [8]

Houve momentos no pós-vaticano II que a tomada de consciência das igrejas autóctones viu 
com desconfiança a presença de tantos missionários estrangeiros no Brasil. D. Luciano prefere 
falar da pluri-nacionalidade dos missionários e dos bispos em espírito de gratidão, consideran-
do-a uma graça. Em semelhante linha de reflexão avança, ao interpretar a inculturação como 
“um ato de amor”. [9] Ela implica falar a linguagem do outro para que ele nos entenda e para 
isso, aprendamo-la. Partilhar a vida, identificar-se primeiro para transmitir a Palavra é um ato 
de amor.

A tônica do amor domina-lhe o pensamento. Usa a bela expressão de amar com o amor de 
Deus. [10] Debruça-se com a mesma facilidade diante da fragilidade humana, do pecador quan-
to capta os mínimos sinais da graça, do amor de Deus presentes em todas as situações. [11] Para 
ele o diálogo consiste em compreender e amar o outro. O seu olhar vive seduzido pela realidade 
da graça salvadora de Deus. Tempo e história se estendem como espaço de conversão. Sofre 
diante da incapacidade de certas pessoas de perdoar, vendo nisso a pior pobreza, que as impede 
de sentir a alegria do perdão. [12]

Se nos é permitido comparar dois santos profetas – D. Hélder e D. Luciano -, o primeiro foi 
um cidadão do mundo, de arcos gigantescos de sonhos e utopias, enquanto o segundo é o bispo 
da rua, do presente, do pequeno. Ambos notáveis na diferença.

Mestre espiritual e mestre intelectual
Caracteriza as pessoas grandes a capacidade de orientar, no pequeno da vida, corações nos 

meandros do caminho espiritual. Antes de ser bispo, D. Luciano exerceu na Ordem jesuíta o pa-
pel de Instrutor de Terceira Provação. Cargo sem pompa, mas de relevância espiritual. Cabia-lhe 
dar a última demão na formação do sacerdote jesuíta, antes de este incorporar-se definitivamen-
te à Ordem. Além de orientar os Exercícios Espirituais completos dos terceirões durante um 



mês, acompanhava-os no momento importante da releitura espiritual de toda a vida passada em 
vista do compromisso definitivo na Ordem.

Ao longo de toda a vida, D. Luciano tem orientado, pelo país afora, infinitas pessoas nas 
caminhadas espirituais mais diversificadas, desde aquelas de escol até principiantes rudes das 
coisas de Deus. Quem o vê interromper, inúmeras vezes, o caminho do aeroporto ou da rodoviá-
ria até o destino desejado para deixar uma palavra de conforto, de consolo e de orientação, tem 
alguma idéia do mapa humano desse peregrino da palavra espiritual.

Como testemunho escrito do talento de orientador espiritual está o livro-guia para os Exer-
cícios Espirituais. [1] Nele oferece sábias indicações para quem orienta ou faz a experiência do 
retiro inaciano. É caminho seguro para aprender com Jesus a alegria de servir por amor. Em 
contraste com um mundo de ódio, injustiças, violências, que conspiram contra a alegria de viver 
como filhos/as do Pai misericordioso, ele oferece a via da confiança no Pai e da fraternidade 
sem distinções e discriminações. Tal caminho implica conversão, vencendo o pecado e más 
inclinações. Desenvolve a docilidade ao Espírito Santo que faz o fiel seguir a Cristo e a Ele se 
configurar. O toque mariano, que atravessa a vida do D. Luciano, se faz presente na figura de 
Maria, Mãe e discípula perfeita de Jesus. Ela ajuda o exercitante a discernir o Projeto de Deus 
em sua vida na escuta da Palavra, na oração pessoal e na vivência comunitária.

Esse mestre da vida espiritual confessa que encontrou em sua mãe “a primeira descoberta 
teológica”. “Minha mãe, pelo olhar e pelo exemplo, me transmitiu, bem como a meu pai e a 
meus irmãos, a fé em Deus e a certeza de que Ele nos ama. Desde cedo, aprendi a rezar o “Pai 
Nosso” e a “Ave Maria” e a conhecer a infinita misericórdia de Deus, que nos enviou seu filho, 
Jesus Cristo, para nos salvar do pecado, ensinar-nos a amar e a fazer o bem”.

E acrescenta a belíssima confidência: “No mais profundo da consciência, nunca senti o va-
zio nem a escuridão. Deus sempre estava presente, confidente de todas as horas, sustentando a 
esperança e dando a paz”. [2]

A vida reservou a D. Luciano poucos anos para as lides estritamente intelectuais. Apesar 
disso, manifestou-se exímio orientador com excelente didática. Pessoalmente guardo uma grati-
dão. Ao entrar no noviciado, encontrei, não sem influência do então ir. Mendes de Almeida, am-
biente marcadamente interessado por leituras espirituais mais exigentes. Apenas com 16 anos, 
tinha rudimentos da língua francesa em cuja língua a maioria dos melhores livros estava escrita. 
Além do mais, no noviciado de então, era proibido estudar língua estrangeira. Nem tínhamos 
dicionários acessíveis. E que fiz? Recorri ao dicionário vivo que era o meu irmão de noviciado. 
Sem dizer-lhe palavra, na guarda austera do silêncio quase monacal, deixava-lhe sobre a mesa a 
lista de palavras desconhecidas e na volta lá estava a tradução, pois ele conhecia perfeitamente 
o francês.

Nos anos de filosofia, gastava horas explicando a árida neoescolástica a inteligências resis-
tentes a tais acrobacias especulativas. Mais tarde receberá oficialmente o encargo de Repetidor 
de Filosofia no Colégio Pio Brasileiro de Roma. Serviço estritamente didático. E sua capacidade 
de explicar as teses mais complicadas com bonequinhos e desenhos em estilo gibi facilitava a 
intelecção.



Quem o ouve até hoje fica encantado com o jogo difícil, embora aparentemente conatural, 
de expor idéias complexas e exigentes de maneira direta e simples. Mestre realmente da inteli-
gência.

Mestre de vida especialmente dos pobres
A vida humana, no pequeno cotidiano das pessoas simples e necessitadas, ocupa-lhe pra-

ticamente todo o tempo. Aí mostra, de modo sublime e extraordinário, a maestria. O título de 
“Mestre” atinge o ponto alto. D. Luciano é imbatível nessa docência de vida.

Ele se define como alguém marcado pelo traço da felicidade e alegria interior. Na celebração 
do jubileu de prata, disse em voz firme ao povo: “Não sei se vocês já viram um homem feliz. Eu 
sou”. [1] Mas se colocamos num dos braços da balança a alegria, a festa, a felicidade, o gozo 
e no outro o sofrimento das pessoas, a cruz do Senhor, a miséria humana, a compaixão com 
a dor alheia, na vida de D. Luciano esse segundo braço pesaria muito mais. Não é porque não 
valorize a bondade e a gratuidade de Deus em oferecer-nos alegria e prazer, mas porque sente 
certo pudor de mostrar um rosto de páscoa quando a maioria das pessoas vive em permanente 
sexta-feira santa.

Se não bastasse o longo tirocínio, anos a fio, de contacto e compaixão com o sofrimento 
alheio, o Senhor o matriculou num curso simultaneamente intensivo e extensivo de dor e sofri-
mento. Foi o acidente de fevereiro de 1990. Fisicamente resume-se no afundamento do crânio, 
em dois fêmures quebrados, na fratura da mandíbula e do antebraço, na ruptura da aorta, na 
dezena de operações que se seguiram.

Como um homem tão humilde, tão simples, tão próximo do povo conseguiu mexer com 
camadas as mais díspares da sociedade, estamentos da Igreja e sociedade! É o túnel da dor e 
da morte que ameaçava tragá-lo. Era o grito de esperança que rompia o silêncio da luta dos 
médicos e enfermeiros para suturar-lhe, em fração de minutos, uma aorta que se rompera, para 
evitar uma infecção que podia eclodir a qualquer momento, para soldar uma fratura que podia 
deformar a vítima para sempre.

A delicadeza de amigos guardou a série de bilhetes que a vítima desde a UTI, quase imo-
bilizada, escreveu em enormes garranchos. [2] Em termos psicanalíticos lemos a grafia do in-
consciente. O mais profundo de sua interioridade se revelou, já que os controles do superego se 
afrouxaram. E com que maravilha nos defrontamos!

Antes das letras, falaram alguns gestos. O polegar levantado estabeleceu uma primeiríssima 
ponte com o mundo externo, apontando para a esperança. Tudo não está fadado à morte. Há 
um dedo que se levanta indicando a vida ou que desenha na mão do irmão em sinal de dor e 
preocupação o nome do P. Ângelo, o secretário que morrera no acidente. Tocando a aliança dos 
irmãos perguntava pelos cunhados e sobrinhos.

Os bilhetes traduzem sentimentos e atitudes básicas. Uns são bem humanos, corriqueiros, 
que revelam os desejos primários do ser humano: deseja comida bem leve, suco de lima, de la-
ranja-lima, de mamão, bebe com gosto água mineral sem gás e sem gelo e acrescenta com sabor 
poético: “a gente vai tomando até a última gotinha”. E numa das manhãs, refere-se à primeira 
noite que dormiu um pouco mais. “A noite, simbolizada pela lua, é longa”.



Um segundo movimento, mais profundo, revela a dupla dimensão de sua espiritualidade: a 
bondade de Deus e a preocupação com os outros. “Deus é bom”, escreve no dia 1o de março. A 
tônica fundamental são os outros. Quem falou com a família do Pe. Ângelo que ele morreu? “Se 
há outros graves, pensem nos outros”. Sua vida é expressada como dom. “Ofereço com amor 
minha vida por vocês”; “é bom sofrer para os outros”; “é bonita a vida de quem ajuda os outros 
a viver de novo”.

Mostra enorme gratidão pelos que cuidam, rezam, pensam nele, julgando que não merece 
tal atenção. ”Agradeço de coração tanto apoio e solidariedade: minha vida não vale tanto”; 
“Gostaria de poder agradecer a Deus e a todos trabalhando + pelos doentes e pobres”; “enquan-
to Deus me der vida: médicos e enfermeiros têm sido incansáveis”; “quanta bondade D. Serafim, 
D. Eugênio em virem me visitar: Deus lhes pague: peço absolvição e bênção: estou pedindo a 
Deus”. Quando recebe tanta atenção pensa” onde muitos dormem debaixo da ponte”.

Nem faltou o toque mariano e a lembrança de um dos antigos bispos de Mariana: “Maria na 
glorificação do santo pastor de Mariana: D. Viçoso – vamos pedir juntos”.

Concluindo o tirocínio do acidente, o belo testemunho do amigo italiano Ernesto Olivero. 
Vindo da Itália, visita-o no dia 14 de março. Assim escreve o que conversou com D. Luciano. 
“Rezei por você naquele ensejo em que dormia; a sua fisionomia era sofrida, mas a angústia não 
prevalecia. Ao fim de poucos minutos, um assomo de luz o iluminou, você abriu os olhos, viu-
-me e o seu rosto iluminou-se: ´Ernesto…Ernesto...`. Nunca ouvi o meu nome ser pronunciado 
com tanto amor, com tanta amizade. – Que está fazendo aqui? E eu, com o coração confrangido 
pela emoção, calado. – Pe. Ângelo está no céu…uma alma tão bela. Até naquele transe, D. Lu-
ciano, você não se desmentiu. Logo pensou no outro”. [3]

Em testemunho simples, depois de conviver com D. Luciano no Palácio o tempo da conva-
lescença, D. Serafim disse: “Em D. Luciano, a caridade flui”.

Aprofundemos um pouco o lado mais luminoso do magistério de D. Luciano, sua paixão 
pelos pobres. A Faculdade fez questão de inserir essa característica máxima de D. Luciano no 
texto solene da outorga do Doutorado: a “insignis charitatis erga pusillos et pauperes” – de ex-
traordinária caridade para com os pequenos e pobres.

Tudo começou quando ele era estudante de teologia em Roma. Ele mesmo confessa que a 
aula inaugural foi na Prisão de jovens e adolescentes do Istituto Gabelli, via di Porta Portese, 
Roma, em 1955. Como aluno de teologia, acompanhou colegas italianos na atividade pastoral 
de final de semana. Era uma casa de correção de menores infratores. 200 cumpriam pena num 
edifício velho, grande. Aí teve uma presença contínua, assídua. Em plena belíssima Roma, rapa-
zes e moças viviam em horrorosas situações anti-sociais.

Brotou-lhe a pergunta existencial que o converteu definitivamente para os pobres: “Como 
posso ficar estudando, me diplomando, gozando de todas as oportunidades de uma formação 
quase privilegiada, e ao mesmo tempo saber que esses quase 200 jovens estão trancados entre 
muros altíssimos, sem ver a luz do sol, com guardas que, freqüentemente, espancam aqueles 
que, em seus confrontos, assumem atitudes agressivas e violentas; sobretudo quando sei que um 



deles foi morto na via di Porta Portese, porque se comportava de maneira muito agressiva e se 
impunha demais aos companheiros? [4]“

Daí para frente, o anedotário da caridade de D. Luciano não tem fim. São infinitos exem-
plos: dar o dinheirinho para a menina de rua ir ao cinema, brincar de rolar pneu com meninos 
de rua, preparar sopões para os pobres nas altas madrugadas frias de São Paulo, cobrir com co-
bertor os mendigos da praça de Mariana como uma mãe o faz com os filhos pequenos, apartar 
briga numa volta à casa durante o Sínodo em Roma, etc. etc. Quando morava no Rio, na rua 
Bambina, um colega nosso, com certa ironia maldosa e caridosa simultaneamente, dizia que ele 
tinha transformado nossa residência numa sucursal de Belfort Roxo.

A sua preocupação com os pobres os transformou no seu mestre. Ele se fez discípulos dos 
pobres. Com toda clareza afirmou: a maior densidade de valores está no coração dos pobres. [5] 
Num momento de dor e compaixão, disse que se deveria “abrir as portas das casas e Igrejas para 
abrigar à noite os pobres”. [6]

   Aqui ficamos com essas pitadinhas. Oxalá um dia, um biógrafo cuidadoso, conseguisse 
aumentar o repertório das infinitas caridades de D. Luciano.

 

Conclusão
No início do trabalho estava Santo 
Tomás. Termino recordando uma frase que Santo Tomás cita de Boécio na Suma Teológica, 
ao definir a eternidade. Peço licença para resumir com ela toda a vida de D. 
Luciano. “Interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio”. [7] 
A vida de D. Luciano foi uma “perfeita posse”. Toda e ao mesmo tempo. De quê? 
De uma vida interminável de amor, de caridade, de dom de si. Se a eternidade 
é isso, ele já é eternidade. Confirma com a vida, o que o teólogo J. Ratzinger 
em tempos idos escrevia: “todo amor quer eternidade – o amor de Deus não só 
a deseja, como a realiza e é”. [8] 
E recentemente, na qualidade de Papa, escreve na Encíclica Deus caritas 
est: “o amor promete infinito, eternidade – uma realidade maior e totalmente 
diferente do dia-a-dia da nossa existência”, “o amor visa a eternidade”. Assim 
vive D. Luciano à luz do agape-eternidade no seguimento de Jesus a serviço dos 
irmãos, fazendo tudo, como reza o seu emblema episcopal: In nomine Jesus.

João Batista Libanio

https://ciberteologia.com.br/autor/joao-batista-libanio
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Iniciação: processo profundamente 
humano, itinerário de fé, caminho 
litúrgico, iniciação aos mistérios

Antonio Francisco Lelo*

O tema da iniciação leva-nos a pensar o cristão 
plenamente identifi cado com a sua fé. Alguém madu-
ro que descobriu a pérola preciosa do Reino. Este ar-
tigo ressalta, a partir da fenomenologia da iniciação e 
da unidade que há entre os três sacramentos, algumas 
conseqüências que podem dar novo alento à pastoral 
da iniciação tanto por etapas quanto para a comple-
tude do processo daqueles já batizados, mas que não 
percorreram um caminho de fé e não receberam o selo 
do Espírito ou não chegaram à mesa da comunhão.

O estilo catecumenal é analisado nas três etapas 
do acontecimento sacramental pleno: itinerário de 
fé, celebração sacramental e iniciação aos mistérios 
(mistagogia), que mostra, exatamente, a rica intera-
ção entre anúncio, celebração e vivência do mistério 
da fé. Pressupomos as características desse estilo e 
identifi camos alguns entraves que atualmente impe-
dem sua afi rmação nas várias etapas do processo.

Tratamos sobre as relações entre liturgia e cate-
quese, particularmente estendendo o olhar sobre as 
publicações catequéticas brasileiras. Essa visão deve 
ser completada com as demais dimensões, principal-
mente: bíblica, metodológica, social e antropológica.

Processo profundamente humano
Atualmente, a fenomenologia religiosa trouxe à 

baila a amplitude do conceito de iniciação por que 
tal conceito enfoca a unicidade do processo que 
constitui o ser no tempo e no espaço. Promove a pes-
soa na comunidade como herdeira de seu patrimônio 
cultural, com identidade e estatuto social defi nidos.

O longo período deverá ser percorrido em suas 
três fases: antes, durante e depois da celebração ri-
tual. Ocorre a preparação gradual com a revelação 
dos mistérios; adesão pessoal dos candidatos; mor-
te mística do iniciado revivida pela comunidade. O 
processo assegura a meta a ser alcançada — a passa-
gem à vida nova, que desfrutará da nova identidade, 
do novo lugar da pessoa na comunidade, como ser 
adulto em que desempenhará novos papéis.

Ser iniciado nas diversas etapas da vida torna-se 
uma constante do comportamento humano; um pro-

cesso de humanização que envolve aprendizagem e 
acolhida da herança do patrimônio social. A simbóli-
ca ritual é o veículo possibilitador da consciência de 
pertença ao grupo, da re-ordenação do universo, da 
passagem do caos à forma, ao cosmo. Os ritos iniciá-
ticos participam do eterno retorno, do reviver mitos e 
arquétipos fundantes da vida e das sociedades.

A iniciação desencadeia uma série de mudanças 
que permitem à pessoa divisar um mundo com outros 
valores, com vistas a uma existência mais perfeita di-
recionada a uma missão. O neófi to é reintroduzido 
no mundo com novos referenciais, com novos eixos 
de sentido de vida que o faz tomar consciência da 
própria existência.

O fenômeno da iniciação, analisado no campo 
social, comprova a extensão de seu alcance como 
processo de transmissão cultural, é essencial para a 
perpetuação dos grupos e das sociedades. Há os ritos 
sociais para introduzir as pessoas nas etapas da vida e 
em formas de convivência pré-determinadas: as fases 
da iniciação da criança até tornar-se um(a) menino(a) 
de rua; o comportamento repetitivo da massa de jo-
vens pobres das grandes cidades para conseguir o pri-
meiro trabalho, estudar à noite; a prática dos hábitos 
noturnos de fi nais de semana...

Muitos jovens, hoje em dia, por outros caminhos e 
linguagens, são iniciados em estruturas e em manei-
ras de pensar que os levam a comportar-se de acordo 
com os interesses e valores dominantes.

A amplitude e a profundidade da iniciação mos-
tram, possivelmente, a maior difi culdade do sistema 
sacramental atual: o vazio deixado por uma experi-
ência de trânsito incompleta abre espaço para a carga 
simbólica do consumismo, da felicidade prometeica 
propiciada pela sociedade atual. O dado teológico-sa-
cramental, muitas vezes, permanece em termos de ex-
plicação teórica, não leva a uma experiência profunda 
de ruptura com a infantilidade, o ser humano velho...

O conceito de iniciação mostra a unidade que há 
entre os processos que envolvem: adultos não-batiza-
dos, adultos batizados e não-evangelizados, adultos 
que levam suas crianças para ser batizadas, crisma de 
jovens e iniciação à eucaristia de pré-adolescentes. 
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Afi nal, a vida do cristão é una no seguimento e na 
confi guração em Cristo. Todas essas etapas conjun-
tamente, não cada uma isoladamente, produzem a 
identidade do cristão, como ser incorporado em Cris-
to e participante de sua missão no mundo.

O processo de iniciação cristã tem a fi nalidade de 
produzir a confi guração do catequizando em Cristo, 
eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim (Gl 
2,20). A iniciação cristã coloca-se como um cami-
nho a ser percorrido quando tal identidade vai sendo 
alcançada paulatinamente. Se na pastoral paroquial 
cada sacramento for considerado isoladamente, a 
consecução desse objetivo permanecerá cada vez 
mais distante.

As conseqüências desse princípio levam a repropor 
o modelo vigente da iniciação para gerar uma prática 
nova e superar o seccionamento das etapas. Levam, 
também, a formar os catequistas conjuntamente, sal-
vo os conteúdos metodológicos de cada etapa. Con-
duzem, diretamente, os cuidados da pastoral para os 
milhares de adultos que, batizados na infância, não 
completaram a iniciação por não ter percorrido o ca-
tecumenato, nem ter recebido a confi rmação e/ou a 
eucaristia.1

Essa conversão de mentalidade não se confunde 
com o modelo pastoral de conversão preocupado em 
celebrar os sacramentos às pressas. Aqui, deparamo-
nos com o entrave histórico de assimilar, como único 
modelo válido, a iniciação por etapas, calcada numa 
visão de cristandade que reforça o efeito do sacra-
mento (ação ex opere operato) isolado dos demais e 
do processo eclesial.

Itinerário de fé
O Ritual de iniciação cristã de adultos (RICA), her-

deiro da refl exão do Concílio, segundo Ad gentes, n. 
14, assume a iniciação como um itinerário de fé que 
começa no catecumenato e culmina na participação 
do mistério da fé celebrado nos sacramentos da vigília 
pascal. Portanto ocorre uma estreita ligação entre sa-
cramento da fé e anúncio da fé. Uma verdadeira intera-
ção entre anúncio da Palavra e sacramento da Palavra.

Considerada como parte da iniciação cristã, a ca-
tequese não é uma supérfl ua introdução na fé, nem 
um curso de admissão à Igreja, mas sim um processo, 
um itinerário prolongado de preparação e compreen-
são vital, de acolhimento e participação no mistério 
da fé, da vida nova revelada em Cristo Jesus e cele-
brada na liturgia.

A catequese não tratará todos os temas da vida cris-
tã, mas de um todo elementar e coerente, que forneça 

base sólida para a caminhada cristã rumo à maturidade 
cristã. A catequese de iniciação ao mistério da fé não 
é algo intelectual, mas um fato, uma ação, uma expe-
riência vital celebrada e realizada no rito sacramental.

O itinerário catequético, mesmo obedecendo à 
seqüência da história salvífi ca ou aos artigos do cre-
do, constituirá uma unidade a partir do anúncio ca-
tequético, da ritualidade própria de cada tempo e da 
conversão dos costumes. Segundo esse esquema:

Há uma relação íntima entre a fé, a celebração e a vida. 
O mistério de Cristo anunciado na catequese é o mes-
mo que é celebrado na liturgia para ser vivido: “pelos 
sacramentos a liturgia leva a fé e a celebração da fé a se 
inserirem nas situações da vida”.2 Por essa interação, a 
vida cristã é discernida à luz da fé e desenvolve-se uma 
co-naturalidade entre culto e vida.3

Nota-se, hoje, uma difi culdade acentuada de con-
ferir ao sacramento o seu justo lugar no processo ini-
ciatório e de reconhecer a realidade de que é por-
tador. O eixo de sentido do processo de iniciação é 
dado pela celebração sacramental, não isoladamen-
te, mas como ápice de toda a tarefa evangelizadora. 
Signifi cado e realidade salvífi ca que somente eles po-
dem conferir no tempo da Igreja. O que o anúncio e 
a Palavra explicitam, o sacramento sela, conferindo a 
graça transformante e unifi cadora pela ação do Espí-
rito Santo, para ser vivida como resposta de adesão e 
de compromisso ao longo da existência da pessoa.

O RICA, ao restabelecer o itinerário de fé, eviden-
cia bem a interação que há entre Palavra e sacramen-
to. O critério da progressividade orienta e organiza 
as orações e os ritos preparatórios e fundamenta a 
qualidade do processo educativo. Durante esse tem-
po, a iniciativa humana será transformada pela graça 
de Deus e, pouco a pouco, o candidato é introduzido 
na Igreja, corpo de Cristo. Segue a direção do menor 
compromisso ao maior empenho, da escuta da Palavra 
e da mudança de costumes e prática de boas obras.4

O dinamismo da vivência teologal sustentado e ani-
mado pela formação integral permitirá, desde o tem-
po preparatório, uma comunhão cada vez maior com 
o mistério pascal, ou seja, uma participação efetiva na 
Páscoa de Cristo, que antecipa a conformação em Cris-
to proporcionada pela recepção dos três sacramentos.5

Toda a preparação, em sua fase catecumenal e de 
purifi cação, converge para a recepção sacramental, 
as bênçãos, os exorcismos menores, como também 
aqueles relacionados aos escrutínios pedem a purifi -
cação e o crescimento do indivíduo para que possa 
receber os sacramentos e os seus frutos pela miseri-
córdia do Pai.
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Os sacramentos são um ponto de chegada da pre-
paração e constituem, também, o ponto de partida 
para o maior aprofundamento do mistério cristão. 
A índole pascal, a vigília pascal, centro da liturgia 
cristã, com sua espiritualidade batismal, será o ápice 
desse processo.

A visão inadequada dos sacramentos motiva uma 
prática pastoral que não corresponde à identidade 
dos mesmos. Os sacramentos não nascem apenas de 
algum mandamento prescrito exteriormente; têm sua 
fonte na caridade de Cristo para a humanidade, Cris-
to que doa inteiramente sua vida, que, com o coração 
de Bom Pastor, veio para salvar a todos.

A dimensão transformadora da fé aparece como 
uma constante a ser ressaltada no culto litúrgico e na 
forma de pensar o simbolismo sacramental, “passa a 
ver os sacramentos como celebração da presença de 
Jesus no meio da comunidade e como compromisso 
com o Reino”.6

Os efeitos de graça simbolizados pelo sacramento 
colocam-se em continuidade aos gestos libertadores 
de Cristo impulsionado pelo Espírito e estão destina-
dos a gerar mais vida, a proteger e a salvar aqueles 
hoje ameaçados, tais como os que outrora foram alvo 
da solicitude do Salvador. A pessoa e a missão de Je-
sus constituem o fundamento da ação sacramental e 
mostram o vigor profético de sua atuação messiânica. 
Aqui está uma bela forma de apresentar os sacramen-
tos, como símbolos continuadores da missão de Cris-
to de curar, salvar e evangelizar os pobres no tempo 
da Igreja (cf. Lc 4,16-24).

A graça recebida nos sacramentos gera os frutos de 
justiça e de serviço aos pobres, que o Espírito inspira 
como seguimento do caminho aos discípulos. A prá-
tica de Jesus é continuada, no mundo, pela Igreja.

Deus continua sua obra criadora e salvadora no 
mundo; por isso, a partir de uma visão sacramental, 
a Igreja aprende “a descobrir e a reconhecer os sinais 
da presença de Cristo e da ação do Espírito” na histó-
ria7 como lugar atual da revelação do Senhor. A razão 
desse princípio leva a Igreja ao encontro do ser huma-
no em sua situação, procurando encarnar o Evange-
lho. “Esse dinamismo da encarnação faz a Igreja ser 
evangelizadora no seu ser e agir, no que ela diz e faz, 
continuando a missão de Jesus até o fi m dos tempos.”8

Tal visão sacramental elimina a cisão entre cate-
quese e sacramentos, os quais recobram sua unida-
de e continuidade com o processo evangelizador e 
constituem o ápice da proclamação da fé na vida.

Podemos concluir que o catecumenato adquire 
feições próprias de um discipulado, do seguimen-
to de Cristo, e consegue, assim, superar a histórica 

barreira da catequese concebida, unicamente, como 
doutrina e da liturgia como ato devocional ou cum-
primento do dever de religião. O objeto é único: a 
confi guração do ser no mistério da Páscoa de Cristo.

Caminho litúrgico
A iniciação cristã concebe os três sacramentos em 

unidade e mutuamente referenciados desde o efei-
to específi co de cada um. O batismo marca a con-
fi guração sacramental na morte de Cristo, na qual o 
fi el torna-se uma coisa só com Cristo, porque recebe 
seu Espírito e é incorporado nele. A confi guração em 
Cristo signifi ca que sua vocação de Servo de Javé e 
sua missão redentora continuam em todos aqueles 
que travaram aliança com ele.

A crisma destaca a dimensão pentecostal do mis-
tério da Páscoa, capacita aquele que foi marcado 
como propriedade da Trindade, com os dons do Espí-
rito para alcançar a maturidade espiritual e continuar 
a missão de Cristo nesse mundo.

Assim incorporados na Páscoa de Cristo, marca-
dos com caráter sacramental, podem associar-se ao 
sacrifício do Senhor, aprendendo a oferecer-se a si 
mesmos, seus trabalhos e todas as coisas criadas com 
Cristo ao Pai, no Espírito.

A primeira eucaristia e as demais, especialmente 
aquelas dominicais, marcam a contínua participação 
no mistério pascal, levando a termo a confi guração 
batismal como adesão fi lial ao longo de toda a exis-
tência cristã.

O acontecimento da Páscoa de Cristo alcança-nos 
no tempo, para que entremos em comunhão de vida 
e de morte com a entrega de Cristo para a salvação 
do mundo. Aqui tem sentido falar do culto espiritu-
al que o cristão realiza em sua vida ao oferecer, em 
Cristo, seu trabalho e sua vida inteira ao Pai, na força 
do Espírito. Somos corpo de Cristo, e é o Cristo intei-
ro, cabeça e membros, que se oferece pela salvação 
da humanidade. Por isso, na oração eucarística III, se-
gundo a tradução brasileira, a assembléia responde: 
“Fazei de nós uma perfeita oferenda”.

A comunhão sacramental no sacrifício do Senhor 
é a maneira plena de o cristão participar da liturgia 
e alcançar a graça principal do sacramento: quem 

come a minha carne e bebe o meu sangue permane-

ce em mim, e eu nele (Jo 6,56). Ou então, como dizia 
santo Agostinho: “Seja o que vocês vêem no altar e 
recebam o que de fato vocês são: corpo de Cristo” 
(sermão 272).

Assim, passamos a compreender a frase paulina: 
“Completo, na minha carne, o que falta às tribula-
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ções de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja 
(Cl 1,24). Enquanto o cristão não assumir a dinâmica 
pascal em sua vida, será um cristão de verniz, como 
acena a Evangelii nuntiandi, n. 20: “Importa evangeli-
zar — não de maneira decorativa, como que aplican-
do um verniz superfi cial, mas de maneira vital, em 
profundidade, e isto até às suas raízes”.9

A mútua referência dos três sacramentos é pouco 
matizada nos livros de catequese. É este dinamismo 
referencial, justamente, que garante a unicidade de 
todo o processo, fundamenta a identidade do ser cris-
tão e projeta-a como tarefa pascal a ser cumprida ao 
longo de toda a existência do fi el. A Instrução sobre 

o culto do mistério eucarístico, em sua primeira parte, 
ao apresentar os princípios gerais a serem observados 
na catequese do povo sobre o mistério eucarístico, 
orienta nesse sentido:

Explique-se, na catequese, a doutrina a respeito do sacer-
dócio real, pelo qual os fiéis, em virtude da regeneração 
e da unção pelo Espírito Santo, são consagrados (n. 11).

A ação dos fiéis na eucaristia consiste em dar graças a 
Deus, recordando a sagrada Paixão, a ressurreição e a 
glória do Senhor, e em oferecer a imaculada hóstia, não 
somente pelas mãos do sacerdote, mas também junto 
com ele (n. 12).

Que (a preparação de crianças à primeira eucaristia) 
realmente apareça como perfeita inserção no corpo de 
Cristo (n. 14).

Iniciação aos mistérios
A iniciação aos mistérios leva à participação litúr-

gica como continuado exercício sacerdotal, à neces-
sidade de anunciar o Reino e à edifi cação da comu-
nidade eclesial. Faz-nos entender a espiritualidade 
litúrgica como raiz e fonte da vida cristã, enquanto 
possibilita a participação repetida no mistério pascal 
e estabelece o processo existencial de conformação 
de nossa vida em Cristo.

A linguagem litúrgica possui expressões e méto-
do próprio de que a catequese poderá enriquecer-se 
colocando-se a serviço do mistério comunicado para 
que seja frutuoso na vida do fi el, pois reza com a 
boca e entende com o coração.10

O método mistagógico parece pouco explorado e, 
conseqüentemente, a interação anúncio do mistério-
celebração-vivência dá-se por subentendida. Porém 
os sacramentos e a liturgia não recebem seus devidos 
lugares. A reiterada insistência atual sobre a pedago-
gia ou inspiração catecumenal deverá contribuir para 
tal superação. O Diretório nacional da catequese, nn. 

109-110, traz excelentes indicações que implemen-
tam a catequese em estreita união com a liturgia.

O aprofundamento da mistagogia, enquanto in-
serção no mistério da fé, leva-nos a tomar alguns 
cuidados na catequese, os quais nem sempre são 
estimulados. A educação dos gestos e dos símbolos 
empregados na liturgia leva-nos a valorizar o signifi -
cado do rito celebrado. Um bom método é partir do 
sentido antropológico daquele sinal (do signifi cado 
corriqueiro e cotidiano), em um segundo nível notar 
como aparece na Bíblia e, depois, analisar o signifi -
cado que adquire ao ser usado na celebração. Desses 
três níveis chegamos a um quarto: extraímos o com-
promisso cristão que o mesmo rito anuncia, celebra 
para suscitar a fé vivida.11

No RICA, a mesma catequese proposta no tempo 
catecumenal, mesmo sem tratar, diretamente, dos três 
sacramentos, tem o caráter mistagógico na medida 
em que busca ser integral e alcançar todas as facul-
dades humanas: a razão, os sentimentos, a vida de 
oração e o testemunho cristão, de tal modo que todo 
o ser do candidato tenha como referência orientativa 
a pessoa de Cristo, o modelo perfeito.

Uma catequese ligada com a celebração da Pala-
vra, que sabe mover-se por meio de sinais litúrgicos 
ou referir-se a eles com dados de experiência e com 
as estruturas portadoras de uma fé vivida na comuni-
dade. Pela catequese, disposta em etapas, relaciona-
da com o ano litúrgico e apoiada nas celebrações da 
Palavra, os catecúmenos chegam à íntima percepção 
do mistério da salvação.

É uma catequese tipicamente “econômica”, pene-
trada por uma visão da história da salvação, como 
se observa na continuidade dos dois testamentos, na 
inspiração histórico-salvífi ca e eclesiológica da refl e-
xão trinitária. Tal sentido unitário e existencial da his-
tória da salvação favorece a unidade orgânica entre 
Escritura, liturgia, catequese, pastoral e vida cristã.12

A catequese litúrgica explica o conteúdo das 
orações, o sentido dos gestos e dos sinais, educa à 
participação ativa, à contemplação e ao silêncio. As 
fórmulas litúrgicas (particularmente as orações euca-
rísticas) são ricas de conteúdo doutrinal, expressam o 
mistério celebrado: a catequese que leva os catequi-
zandos à sua maior compreensão deve ser considera-
da “uma eminente forma de catequese”.13

Vale a pena voltarmos a uma catequese que privi-
legie o uso de símbolos, assim como, são celebrados 
no culto litúrgico. Do contrário, todo sinal ou simbo-
logia, indiscriminadamente, terá lugar na catequese, 
porém o catequizando não encontrará elementos para 
fazer a ligação com o gesto propriamente litúrgico e a 
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celebração continuará enigmática, algo especializa-
do e fastidioso. Excelente indicação prática apresenta 
a Instrução sobre o culto do mistério eucarístico, n. 
14: “A catequese sobre a eucaristia, adaptada à ida-
de e índole das crianças, deve transmitir, por meio 
dos principais ritos e orações, o signifi cado da missa, 
mesmo no tocante à participação na vida da Igreja”.14

Constatamos, freqüentemente, nas edições cate-
quéticas, a apresentação de um excelente roteiro de 
catequese, porém a metodologia empregada quase 
sempre não dispõe de nenhum plano de educação 
litúrgica correspondente aos temas tratados. Há uma 
criatividade que lança mão, aleatoriamente, de todo 
tipo de oração ou simbolismo, sem relacionar à vi-
vência do rito litúrgico, ou mesmo sem preparar a 
pessoa para experenciá-lo. Produz-se uma ruptura 
entre rito e anúncio.15

Aqui, surgem temas próprios da liturgia a serem 
desenvolvidos na catequese: que é a assembléia litúr-
gica; os três tempos da revelação; fi gura e realidade; 
as partes da celebração eucarística (ou sacramental); 
a dinâmica da celebração da Palavra; a liturgia como 
exercício do sacerdócio de Jesus Cristo e ação nossa 
em conjunto com ele presente na celebração, pela 
força do Espírito Santo; a compreensão dos ritos e 
símbolos como reveladores da ação pascal de Cristo 
e experiências de encontro com o Ressuscitado etc.

A catequese, normalmente, apresenta os temas da 
história da salvação: criação, êxodo, profetas, Jesus 
Cristo, Espírito Santo, Igreja, sacramentos. A celebra-
ção litúrgica mostra a unidade da história da salvação 
entre o tempo das profecias (Antigo Testamento), a 
realização das promessas por Cristo (sua vida e o mis-
tério de sua Páscoa) e o tempo da Igreja (continuador 
das obras e missão de Cristo). Tal unidade somente é 
possível porque é o único Espírito que atua em toda 
história, faz do nosso tempo — kairós — tempo de 
graça; e faz dos acontecimentos de nossa vida histó-
ria de salvação. Pela ação do mesmo Espírito, a cele-
bração do sacramento dá seguimento à única história 
de Deus centralizada na Páscoa de Cristo na vida dos 
seres humanos.

Nos textos catequéticos do Brasil, um deslize 
muito comum é não encontrar o nexo fundamental 
entre história da salvação e acontecimento salvífi co 
celebrado no sacramento. Por exemplo: muitos deles 
apresentam, de forma inadequada, ou não ressaltam 
sufi cientemente a ligação êxodo-morte-ressurreição 
de Cristo-última ceia. A eucaristia passa a ser trata-
da como continuidade da última ceia, chegando-se 
a afi rmar que é sacramento da ceia do Senhor. O sa-
crifício de Cristo fi cou esquecido lá atrás, quando se 

estudou a crucifi xão de Jesus; prefere-se continuar 
com a dicotomia entre sacramento e sacrifício. Dei-
xa-se de lado o esforço atual de apresentar a eucaris-
tia como memorial pascal, sacrifício sacramental da 
morte e ressurreição do Senhor.

Não se associa o sinal sacramental com o seu con-
teúdo. Deixa-se de entendê-lo como realização atual 
da única história da salvação. O sacramento é visto 
parcialmente, sob os efeitos que produz e sem con-
tinuidade com os conteúdos tratados anteriormente. 
Dessa forma, o sacramento acaba tendo vida própria; a 
história da salvação e a obra sacramental passam a ser 
coisas diferentes. Não se parte de Cristo, sacramento 
original do Pai e da Igreja, seu sacramento principal.

Conclusão
O Diretório geral da catequese, nn. 90-91, esten-

deu o catecumenato como paradigma de toda a ca-
tequese; também identifi cou os principais elementos 
que conferem o estilo catecumenal a ser aplicado na 
catequese de iniciação por etapas.16 Vimos, também, 
que, para haver uma iniciação cristã de forma com-
pleta, há de ser feita a experiência catecumenal e a 
recepção dos três sacramentos iniciais, o que deverá 
ocorrer seja com adultos não-batizados ou que não 
completaram a iniciação, seja com crianças, seja 
com jovens na iniciação por etapas.

A excelência desse modelo de pedagogia da fé deve 
acontecer em toda etapa. A tendência atual é que sur-
jam verdadeiros itinerários de iniciação sacramental, 
particularmente para adultos e jovens crismandos.

O estilo catecumenal requer uma mentalidade 
pastoral que opta pelo planejamento e pela formação 
permanente de catequistas, que compreenda a unida-
de do processo e enxergue nele o fundamento da vida 
e da ação dos cristãos na comunidade. o que signifi ca 
desconstruir mentalidades e esquemas pastorais ba-
seados em visões sacramentais ultrapassadas que ten-
tam manter-se numa cultura de cristandade já extinta.

O presente artigo alertou para a necessidade de 
os textos catequéticos apoiarem-se em uma teologia 
litúrgica consistente que dê contas de, paulatinamen-
te, introduzir o catecúmeno, o eleito e o neófi to na 
celebração do mistério da fé.

Há a necessidade precípua de propor a liturgia 
como espiritualidade articulada na relação anúncio, 
celebração e vivência da fé. Nesse caso, os sacramen-
tos são sinais libertadores que plenifi cam de sentido o 
caminho de fé, e a iniciação torna-se, de fato, discipu-
lado, concretização do seguimento de Cristo. Outra 
tarefa consiste em superar o ritualismo mágico, o de-
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ver servil religioso do culto e o devocionalismo para 
dar lugar a uma teologia verdadeiramente bíblica, res-
peitosa da cultura popular e profundamente celebra-
tiva, portanto conectada com a linguagem litúrgica.

A catequese, tomando tal rumo, necessitará de um 
perfi l de catequista com ampla formação, capacitado 
para o diálogo fé e cultura. Mais do que nunca, im-
põe-se uma nova visão de formação dos leigos. So-
mente boa vontade e conhecimentos fragmentados 

não bastam diante do desafi o a ser enfrentado com 
os adultos. Há de pleitear-se a formação sistemática 
dos catequistas; elaborar projetos claros de formação 
continuada, respeitando os níveis dos catequistas.

Uma catequese adulta gera uma Igreja adulta, isto 
é, com forte protagonismo dos leigos, marcada pela 
ministerialidade (própria do modelo catecumenal) e 
pelo diálogo respeitoso e frutífero entre o presbitério 
e os leigos capacitados para a obra da evangelização.

Notas
* É presbítero, doutor em liturgia, editor-assistente de Paulinas Editora e professor de liturgia e sacramentos 

na Faculdade Dehoniana, em Taubaté, São Paulo, Brasil.
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2 CNBB. Animação da vida litúrgica no Brasil. São Paulo, Paulinas. 1989. Documentos da CNBB 43, n. 92. 

Cf. Puebla, n. 922.
3 CNBB. Diretório nacional da catequese, 2005. Documento de trabalho, n. 108.
4 Cf. LELO, Antonio Francisco. A iniciação cristã. Catecumenato, dinâmica sacramental e testemunho. São 

Paulo, Paulinas, 2005. p. 43.
5 Cf. RICA. n. 19.2.
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Sobre a análise poética da sociedade

“O poeta é o que sonha o que vai ser real” 
(Fernando Brant)

Uma crítica poética da sociedade parece, já, adoçada exatamente porque poética. Poesia faz 
pensar no belo, no agradável; crítica social faz pensar nos problemas, nas desigualdades, no so-
frimento. Uma e outra parecem incompatíveis, mas isso é porque se vê o poeta sempre distante 
da realidade e esquece-se que essa distância pode ser a projeção do outro, do novo, do que se 
quer em vez do que se tem.

A aproximação entre teologia e literatura tem sido produtiva nos últimos tempos. Diver-
sos estudos aparecem aqui e ali relacionando temas, procedimentos, utopias. A poesia também 
enxerga a realidade, mas não se contenta com ela; a crítica nasce daí, clamando à consciência 
adormecida para que não se conforme com o atual, com o que se é, e se busque o que se pode 
vir a ser.

Uma das funções da teologia é exatamente essa, trabalhar a esperança e seu fundamento, o 
Deus da Promessa. A Aliança entre Deus e o humano tem essa característica de ser no futuro, 
para onde a promessa remete. A esperança é crítica à atualidade porque desenha o possível que 
se quer, quando a Promessa enfim se realizar. Quem disse que a poesia não engaja na realidade?

A Escritura trabalha com esses elementos: poesia, esperança, Deus. Ela relaciona teologia e 
literatura construindo sua teologia literariamente. Ninguém duvida da beleza literária dos Sal-
mos e de outros textos bíblicos como, por exemplo, o livro de Jonas. Ou o livro de Jó. Eis-nos 
aqui diante do assunto do presente livro: Jó e sua interrogação, que é a de todo ser humano, 
sobre o sofrimento inocente.

Refletir sobre o sofrimento já é um desafio, pois nos leva a pensar no problema da respon-
sabilidade humana diante do mal. Desafio maior ainda em nossos dias, quando o sofrimento é 
ocultado ou, então, tratado como espetáculo, o que vem a dar no mesmo. Mais desafiador ainda 
é refletir sobre o sofrimento inocente, aquele para o qual não existe justificação possível, nem 
explicação, nem racionalidade. É verdade que é assim para todo tipo de sofrimento, e por isso 
lutamos contra ele. Mas o sofrimento de quem não é culpado parece ser mais grave; admite-se 
até o sofrimento de quem seja culpado, mas por que sofre o inocente?

No entanto, deparamo-nos com isso a cada dia. Não apenas a questão da desproporciona-
lidade entre a falta e o sofrimento, mas sim aquela do sofrimento totalmente imerecido. Os tex-
tos fundadores do cristianismo falam exatamente disso: a morte do inocente. Esse é também o 
assunto do livro de Jó, o sofrimento do inocente; e Jó de maneira nenhuma é conformista, nem 
apenas metafísico: é existencial, e engaja no combate ao que faz sofrer o inocente.



A recente teologia latino-americana, sobretudo aquela que foi chamada de Teologia da Li-
bertação, é a responsável por reintroduzir, em nossos dias, a reflexão sobre o sofrimento do 
inocente e por engajar no combate para superar, ou ao menos diminuir, a dor das vítimas desse 
sofrimento. Porque é bem disso que se trata: não apenas buscar discursos ou explicações metafí-
sicas para o sofrimento, mas olhar para as vítimas e socorrê-las. Em nossas terras, a Teologia da 
Libertação não colocava apenas essa questão de modo teórico ou casuísta, mas a partir do real 
social concreto: a dor dos pobres.

Em algum momento da história, a ideologia fez com que a pobreza fosse vista como pre-
guiça, incapacidade ou, pior, castigo de Deus. Portanto, nada a fazer para superá-la. Quando 
muito, se a via como um “estágio no rumo do desenvolvimento”. Essas são visões conformistas 
e alienantes porque deterministas. A Teologia da Libertação ajudava a recolocar as coisas em 
seus devidos lugares, e a criticar o sofrimento imerecido dos pobres a partir de seu lugar próprio: 
o ser de Deus.

Ainda que muitos a tenham criticado, e ainda a critiquem, essa reflexão teológica tem o mé-
rito, repito, de reintroduzir, na atualidade, o debate sobre o sofrimento do inocente. O livro de Jó 
já o fazia, e apontava já para o caminho: “sei que meu redentor vive”, dizia, fazendo aparecer a 
figura do Deus da Promessa que se engaja para construir, junto com o humano, sua história na 
busca de superação de tudo o que diminui a humanidade.

O Prof. Matthias Grenzer tem um grande compromisso com os pobres, vivenciado no estudo 
e no ensino da Escritura. Sua maneira de ler a Bíblia não é alienada, nem neutra; ela é derivada 
de sua fé no Deus dos Pobres, que é Deus de todos exatamente por ser dos Pobres. Trabalhando 
com a exegese, o Prof. Matthias pode confirmar que a Teologia da Libertação foi, e continua 
sendo, uma reflexão teológica profundamente bíblica.

A leitura de Jó 24 que temos diante dos olhos é não apenas interessante, mas é engajante. Ler 
um dos capítulos mais difíceis da Bíblia não é tarefa fácil; mais difícil ainda é colocar-nos diante 
de nossa realidade através do estudo desse mesmo capítulo. E é isso que o Prof. Matthias faz; 
aqui seu estudo aproxima-se da poesia, pois, na metáfora, chama-nos para ver nossa realidade.

A preocupação com os pobres, de ontem e de hoje, preside este estudo. Não apenas para 
explicar sua situação, mas para dizer que Deus não a quer, e que é preciso ultrapassá-la. Mais 
que isso, para dizer que Deus mesmo se engaja para superar essa situação de sofrimento, de resto 
totalmente inexplicável e injustificável. Mais ainda, aponta para uma outra realidade possível, 
que pode começar desde já a ser construída. Essa outra realidade pode ser chamada de utopia, 
esperança ou promessa. Mais importante que o nome, é saber ao que ela se refere, uma realidade 
onde os pobres não sofram. A isso, Jesus, na sua época, chamou de Reino de Deus.

A proposta de um mundo diferente engaja na sua construção. E esse é o primeiro passo para 
que ele se torne real. A proposta de outra coisa que o que está aí é o primeiro passo para que a 
realidade mude. Não basta esperar, é preciso engajar. “Quem sabe faz a hora, não espera acon-
tecer.” No engajamento se percebe a presença de Deus, atuando na mesma direção: a Aliança 
entre Deus e a humanidade.



Propondo sua leitura de Jó 24, o Prof. Matthias Grenzer nos convoca para retomarmos 
nossa prática de fé no estilo de Jesus: solidariedade com as vítimas, socorro aos pobres como 
maneira de construir o mundo novo, de caminhar para a “terra onde mana leite e mel”, onde o 
sofrimento inocente será superado.
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Jesus de Nazaré: mensagem e história*

Gnilka não é muito conhecido aqui no Brasil. Na 
Europa, no entanto, o professor de Munique é reco-
nhecido, principalmente, pelos seus trabalhos exe-
géticos. A presente obra, portanto, sai um pouco do 
âmbito de seus escritos habituais.

O Jesus de Nazaré de Gnilka foi publicado em me-
ados de 1990 na Alemanha e depois, em 1993, em 
edição especial, como brochura, pela editora Herder. 
A década de 1990 foi o palco das mais intensas cor-
ridas pelo Jesus histórico que a teologia bíblica viu. 
Diversos livros foram lançados aqui no Brasil, mui-
tos deles publicados pela Imago. Mas, para o autor, 
aqueles que mais o infl uenciaram foram Die massge-

benden Menschen [Os homens que marcaram a hu-

manidade], do fi lósofo Karl Jaspers, e Bruder Jesus [Ir-
mão Jesus], do escritor judeu Schalom Bem-Chorin.

Mas o Jesus de Gnilka apresenta algo de peculiar. 
Enquanto os demais realizam um árduo trabalho his-
tórico, Gnilka tem como escopo a exegese do texto. O 
teólogo faz a exegese como ela deve ser feita, funda-
da em boa pesquisa histórica. O subtítulo “mensagem 
e história” está apropriado, pois refl ete aquilo que a 
obra se propõe fazer. Com isso, mesmo sem atentar 
para esse fato, Gnilka expõe um critério de historici-
dade muito efi caz: é histórico aquilo que Jesus pre-

gou e praticou simultaneamente. Jesus foi um homem 
de ação, antes de tudo. Não foi um religioso, nem um 
pregador, e sim um homem de ação. Praticou curas 
e exorcismos, fez discípulos, comeu com publicanos 
e pecadores etc. Sua mensagem está contida na sua 
própria história. Aquilo que ele ensinava aos discípu-
los, mais cedo ou mais tarde era também verifi cado 
nas suas próprias atitudes. Jesus foi diferente de nós. 
No mundo atual, por exemplo, a palavra não refl ete 
o caráter de uma pessoa, ou seja, “o que se fala não 
se escreve”. Mundo em que é necessário reduzir a 
termo qualquer tipo de acordo entre pessoas, até sub-
metendo a inúmeros procedimentos em cartório por 
causa da falta de palavra das pessoas, o que mostra a 
precariedade da palavra como espelho do caráter das 
pessoas. Palavra que foi se perdendo com o decorrer 
da história, mas que hoje atinge níveis alarmantes. 
Jesus não foi assim. Aquilo que ele falou ele cumpriu 
em sua própria pessoa. Não foi mentiroso.

Gnilka reconhece que “escrever uma vida de Jesus 
a partir das fontes é tarefa impossível” (p. 10). Por 
isso deu mais ênfase à mensagem do que à história. 
Assim, para aqueles leitores que almejam compreen-
der a mensagem de Jesus levando em conta as atuais 
pesquisas históricas está aqui um excelente livro.

Julio Fontana*

Notas
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2000. 312 pp.
* Aluno de teologia da PUC-Rio. Colaborador das revistas Inclusividade, do Centro de Estudos Anglicanos, 

e Ciberteologia, de Paulinas Editora. Qualquer dúvida ou sugestão entrar em contato através do e-mail 
<juliofontana@click21.com.br>.
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Moisés e o monoteísmo*

Sigmund Freud nasceu em 1856 em Freiburgo, 
Morávia (Império Austro-Húngaro), fi lho de comer-
ciante judeu. Morou a maior parte da vida em Viena. 
Estudou na faculdade de medicina da Universidade 
de Viena e resolveu especializar-se em neurologia clí-
nica. A prática de observação de pacientes levou-o à 
convicção de que a mente consiste de três compar-
timentos: consciente, pré-consciente e inconsciente. 
Sua vida foi repleta de dor e tragédia. A família foi 
perseguida por causa da herança judaica, quatro ir-
mãs foram executadas nos campos de concentração, 
seus livros foram queimados publicamente e ele so-
freu horrivelmente com câncer na boca. Faleceu em 
1939 em Londres.

Moisés e o monoteísmo foi um dos trabalhos mais 
importantes do pai da psicanálise. A forma com que 
interpretou a Bíblia e os fatos históricos, contudo, pa-
receu estranha até a ele mesmo. Ele declarou que,

se está claro em nossa mente que um procedimento 
como o nosso, o de aceitar o que nos parece útil no 
material que nos é apresentado, rejeitar o que não nos 
convém e reunir os diferentes fragmentos de acordo 
com a probabilidade psicanalítica, se mantivermos cla-
ro que uma técnica desse tipo não pode dar qualquer 
certeza de que cheguemos à verdade, então pode-se 
justamente perguntar por que estamos empreendendo 
este trabalho (p. 91).

Poderíamos batizar esse método hermenêutico de 
histórico-psicanalítico. É histórico porque está apoia-
do em estudos de inúmeros historiadores,1 aponta 
dados históricos e arqueológicos muito importantes 
sobre a origem do monoteísmo e da própria fi gura 
de Moisés. É psicanalítico em razão do auxílio que 
Freud faz dessa ciência para entender os eventos his-
tóricos. Porém, como Freud mesmo declarou,é um 
método inseguro.

O primeiro e o segundo ensaio são puramente 
análises históricas de Freud baseadas nas recentes 
descobertas arqueológicas e históricas de alguns im-
portantes pesquisadores. Mostra o autor que o nome 
de “Moisés” é de origem egípcia (pp. 9-11). Assim, 
declara que Moisés era egípcio e não hebreu. Após 
expor a teoria do mito de Otto Rank (pp. 11-16), con-

clui que o relato do nascimento de Moisés está base-
ado na lenda babilônica de Sargão de Agade.

A datação para o êxodo proposta pelo psicana-
lista (entre 1358-1350 a.C. — período de anarquia 
no Egito), segundo o meu ponto de vista, é a mais 
apropriada dentre as que estão em voga atualmente 
(datação conservadora 1446 a.C. — datação recente 
c. 1250 a.C.). Com essa datação (c. 1360 a.C.), po-
demos conciliar dados históricos, arqueológicos e bí-
blicos. Essa data poupa todo trabalho que alguns es-
tudiosos têm tido ultimamente em procurar “provar” 
a todo custo a ocorrência dos atos miraculosos de 
Deus, como a abertura do mar Vermelho e a peregri-
nação no deserto por quarenta anos.2 Freud também 
nos mostra todas as características da religião de Aten 
implantada no Egito entre 1375 e 1360 (pp. 18-24), a 
qual ele afi rma tenha sido a de Moisés, que a utilizou 
para unifi car milhares de escravos hebreus em busca 
de uma suposta terra prometida na Palestina (p. 24). 
Para Freud, Moisés pertencia à nobreza egípcia (crê 
nisso apoiado em Josefo), talvez fosse governador da 
região de Gósen, sendo, mesmo, praticante fi el da 
nova religião de Akhenaten. Todavia, com a morte de 
Akhenaten e a queda iminente de sua religião, as op-
ções de Moisés eram claras: fugir ou encarar a morte 
com o retorno dos antigos sacerdotes e suas religiões. 
Freud explica, também, que os levitas eram os sacer-
dotes de Aten que seguiram Moisés (p. 36). Até esse 
ponto, a teoria de Freud parece bem sensata. Contu-
do, ele começa a mostrar que a adoração a Javé dos 
primórdios de Israel não se encaixava perfeitamente 
em uma religião monoteísta (p. 42, nota de rodapé), 
tendo, assim, existido não um, mas dois Moisés: um 
egípcio e outro midianita (p. 38), o primeiro sendo 
assassinado pelo povo hebreu (Sellin, p. 35).

No seu terceiro ensaio (pp. 49-90), o autor faz 
uma análise psicológica de tudo que foi levantado 
nos dois primeiros ensaios. Explica Freud, por meio 
de seus conhecimentos em psicanálise (trauma pri-
mitivo, defesa, latência, desencadeamento da do-
ença neurótica e retorno parcial do reprimido), que 
a tradição oral veterotestamentária tem sua origem 
provavelmente no próprio Moisés, à qual, no início, 
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nenhuma atenção foi prestada, mas que, após um 
longo intervalo transcorrido (devido ao fenômeno da 
latência), entraram em operação e acabaram por tor-
nar-se permanentemente estabelecidas (p. 59). Freud 
também cita uma outra obra de sua autoria Totem e 

tabu (1912). Diz o autor que fez uso de idéias teóricas 
apresentadas por Darwin, Atkinson e Robertson Smi-
th. Do primeiro ele tomou de empréstimo a hipótese 
de que os seres humanos originalmente viviam em 
pequenas hordas, cada qual sob o governo despótico 
de um macho mais velho que se apropriava de todas 
as fêmeas e castigava ou se livrava dos machos mais 
novos, inclusive fi lhos. De Atkinson tomou a idéia de 
que esse sistema patriarcal terminou por uma rebe-
lião por parte dos fi lhos, que se reuniram em bando 
contra o pai, derrotaram-no e devoraram-no em co-
mum. Baseando-se na teoria totêmica de Robertson 
Smith, Freud presumiu que, subseqüentemente, a 
horda paterna cedeu lugar ao clã fraterno totêmico. 
A fi m de poder viver em paz uns com os outros, os 
irmãos vitoriosos renunciaram às mulheres por cuja 
causa, afi nal de contas, haviam matado o pai, e ins-
tituíram a exogamia. O poder dos pais foi rompido 
e as famílias se organizaram em matriarcado. A ati-
tude emocional ambivalente dos fi lhos para com o 
pai permaneceu em vigor durante a totalidade do seu 
desenvolvimento posterior. Um animal específi co foi 
colocado em lugar do pai, como totem. Era encara-

do como ancestral e espírito protetor, e não podia se 
ferido ou morto. Uma vez por ano, toda a comuni-
dade masculina reunia-se numa refeição cerimonial 
em que o animal totêmico era despedaçado e devo-
rado em comum. Muito interessante para explicar 
o surgimento das religiões entre os seres primatas e 
primitivos (animismo), entretanto fazer uma analogia 
a fi m de explicar a origem do monoteísmo judaico 
(retorno do reprimido), bem como do cristianismo, é 
totalmente equivocado (pp. 72-81). Comparar a ceri-
mônia totêmica com a ceia do Senhor celebrada no 
cristianismo é exigir um esforço muito grande de in-
terpretação analógica.

Assim, esta importante obra de Freud fi ca reco-
mendada àqueles que almejam conhecer teorias al-
ternativas sobre a origem do monoteísmo, de Moisés, 
da história do êxodo do povo hebreu etc. No entanto 
devemos sempre ver com olhos críticos toda teoria 
que utiliza uma hermenêutica nova, como essa abor-
dagem histórico-psicanalítica adotada por Freud. Sua 
obra apresenta defi ciências graves e irreparáveis. Fal-
ta conhecimento profundo de Bíblia, de arqueologia 
e de história por parte do autor. Mesmo assim, a co-
ragem de desmitifi car o principal personagem de sua 
religião é um ato que merece reconhecimento.

Julio Fontana*
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